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ΗὔΝΟ ΤΠΙΒΕΑῸΌΜ 

ΟΜ ΑἸΠ5 3 1701 ΠΟΘ ὃ 
ΘσΟΙΈΕΘΙΟ ΤΌΝΕΝΤΟΤΙΒ 50ΔΕ ἘΤ ἸΌΝΕΝΤΟΌΤΙ ΟΟΙΕΘΗ 

ΘΟΝΟ ΤΕΘΑΨΧΝΙΤ 

ἈΓΕΒΕΌΟΒ ΑαὐΙΠΕΙΜῸΘΒ 5ΤΕΚΑΈΤΟΝ, ΜΑ.Α., Ρη.Ὁ. 

ἩΗΠ7ῸΒ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΑΤΙΒ ΕΥ̓ ΟΟΙΕΘῚΤΙ 

ΙΝ ΜΙΥΎΥΤΕΚΙΒ ΘΕΑΕΟΙΒ ΕΤ ΓΤΑΤΙΝῚΒ ΟΜ ΑἸΌΜΝΙΒ, 

ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΑΤΙΒ ἸΌῊΝΒ ΗΟΡΚΙΝΒ ΒΟΗΟΙΑΚΙΒ ΕΤ 5001, 

ὈΝΙΝΕΚΘΒΙΤΑΤΙΒ ΟΗΙΟΑΘΟ ΡΚΑΕΒΙΕΟΤΟΕ, 

᾿ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΑΤΙΒ ΓΠΑΗΘΚΕ ἈΡΌΡ ΙΝΌΟῸΒ 

ΕΠΙΝΟΤΑΕ ΒΑΝΒΘΟΚΙΤΙΘΟΑΕ ΡΕΟΕΈΒΞΒΟΝ ΕἾ ΚΕΟΘΙΒΘΤΕΚΑΚΙΓΒ: 

ἈΑΝΤῈ ὈΙΕΜ ΟΒΙΤ ΕΕΒΕῚ ΜΕΙΠΙΤΕΝΒΘΙ ΙΝ ΜΟΝΤΙΒῸΒ ΚΑΒΉΜΙΚ 

Αὐσῦϑτο ΜΕΝΒῈΕ Α.}. 1002 ΤΕΙΘΙΝΤᾺ 5ῈΧ ΑΝΝΟῸΒ ΝΑΤΌ ΘΒ, 

οςς “Βυῖοδ5 δχυνίδο ἀτππ ἕαΐα ἀδιυβαιο βἰπθθαηί. "ἡ 
δι Ὶ 

ἰοϊοθαΐ πὸ5 δηίίψυο Πππιηθ ΔΠΗΡῚ ἰγαηβίΐο : 

Θχιῖ, Ππιπηθη πΊδ7115 πα ΡΊΒαπ6 δηταυιπὶ ἰγαηβιζαγιιϑ. ἢ 

“Αἴτ {πἴδ᾽ 5 ΠΈΠῚ| ἔοσνογ μ6 ϑδθερϑβ νν611." 





ΡῸΣ 

ἐπ ν δα τς Μη 
μι τ λας ἘΠῸΣ 

ἀνα τεν τα ὈτΑΟς 
Ὧν 

ΠΕ 











ἄκος 
τς 



ΑΒΙΒΤΟΤΕΠΙΙΒ 

ΕΤΗΙΟΘΑ ΝΠ ρος 

Αδλῖ 
φ: Ὰ Ἰϑι Ν ὉΥ 

τ φτἷς " δ ἐπ νφις ΜΡ τ 

ΒΕΟΟΘΝΟΥΙΤ 

ἘΒΑΝΟΙΒΟΌΞ ΒΌΒΕΜΤΗΙ.. 

ΤΙΡΒΤΑῈΕΙ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΌΒ Β. Θ. ΤΕΒΝΕΒΕΙ. 

ΜΌΘΟΟΙΧΧΧ. 









ΗΠΡΉΜΑΝΝΟ ΒΑΒΟΥΙΟ 

ΕΤ 

ΟΑΉΟΙΠΟ ΤΗΠΒΟΤΟ 

ἘΒΙΤΟΒ. 





ὥάεςε «ἀντ σὐριεα -ἀστυ-εαεν απ τς “αἰλαι 

α-. ΚΥ ΥΡΎΎΦΨΎΡ ΄, 
«έ αν ,εὐᾺτξδοεζωοκ π:.. Ζέίεςι Ζέυνεσ «τς ζασζοξ, 

“-οτ, “““0. Ἰῤρνλβρ; ασῷ σ΄. ἐκ - « ες 

“ἐ«Ζ, το τοις ΔΗ ΒμΩΣἘΥ͂ ἀρρεφουξά 

“εζεσιξι. 2Ζς ρος  απε “ἐπ Ζᾷ. τὰ Ἅεγ οι ἐν - “αι 

Φεῦ 28 "τε «πο «χάεας, “εξ -ἔ «γγεέειεαα, 

δι αν «ὦ ν-ἰξεξι ες 

φίο.«( ἀκεα-ἐξζέο γε τας. 4: «ἐπε ς 2::: ΖΖας. 4. 
“Θεέ ἄκος ζἜιείισώ κί. ζω «Ζέζξος 4 ὩΣ ΖΖΣ, ὅς ᾿ξὰ 

ἄμε Σ ει σένα α΄.27,.4.. οἐε »εσό “κε στ ἐὐὐπξ, 2 

““εςειικς. ξριεις, εἰς ΖΖ, ἐσσι ΖΖεις «9 :εο 



2:4-: “2 «ἐς ε “-εζέσεω. “εὐ ζξεο ““ωό-σε “τέ ΡΨ Δ ) ΝᾺ 

ομσ, ΠτῸ 
σγετυτέσιςα, ϑνιευν, 3εσε Πέεσιες, ὥζερι ὁ 

2:σε 

ει τζεν ζει .Σσίεα, οζ ο.«4 “΄σέως ζειζεσα, 

ατέ- ἐσστεδ «ζεεει.Ξῶ;. ἄς ώε- 

δ τμδνμαραμευίμν, μ- "ες
. δα τεειτε, έτσι ἃ 

Ὡρεκα τ εδτία, ἐς 4’, Φατορί ΖΦ Ζει2 »εεεεας.ἀε.«ζι ας- 

ἐστξίκαεςςε. εὐτεά Ἀπ στους ἰρρομαν ήῤῥμό ἐμ}. 

“ες, ο΄ταος τιο-ε- ξιζς «5 «ἀν -“5 αο΄ί- 



Αἃ νοῦ Εἰπϊοοσσση ΝΙΘου ΟΠ θοστση οοπβυϊξιθηαδ, 
Ῥυδϑίθυ. οοάϊοθβ αὐδύψαου,, αἸΟΥαΤηΏ ΘΟΠΒΘηΒαμη ΠῚ βῖρηιο πο- 

ἰαγὶ, ἃ ΒΘΟΚΚΘΙῸ Ρ6Ὶ ἰοΐαμη ορβ 6ο]]αἴοβ ΚΌΤΡ ΜΡ ΟΡ πθίααθ 
Δα μῖα] οαϊδοπθυῦ ρῥυϊποίρθι ΑἸάϊπ τη (Α14.}) οὐ γοὐπβίδμα 
ἐγϑηβ]δύϊοηθιῃ (1), 8}15 πηρυθββα, θϑὺ δχ βθουπᾶδ Ὑθοορπῖ- 
ἄομθ δῆπηο ἔθσ ΜΌΓΙΝ γϑὶ ΜΌΝ ποὺ ἐϊξα]ο ἱπβουιρία: Ὁ 6 ὁ θῖα 

ΤΙ ΡΥοΥατη ᾿πουϑιΐθτι Αὐιβύουθ! 15. 98 ΘΟΒΥΘΥΒΙΟΠΘΒ.: 

ΡΥΪἃ ΑΥ̓ΘΥΤΟΡΙ Βγαϑηῦϊ, βοοῦπᾶδ ΠΘομδΥαῚ ΑὙΘ- 

ἀ1πὶ, ὑδε ύϊα σϑῦοὸ δηύϊασδ οὐο. 5), ρΙθυυσηααθ οὐϊδιη Αὐθ- 

ἐϊπὶ ὑγδηβ]αὐοπθιι (Ατν.) βθουπᾶσμι θαπᾶθιι δαϊδίομθια. Θὰ] 

ἘΠῚ βουιρύσγϑηι συ ῦ, αὐϑπι ΘΟῸ ΥΘΟΘΡῚ, αὖ ἴῃ οαϊξίομθ τηθᾶ 

οὐἰδίοα, ῬΟΙΙ ΙΘοΥατα τα. 16 ἀποαπθ βαθρῖτβ δᾶ ποὺ ᾿πα]οδη- 
ἀπτη γαυ}185 ἸθούϊοηἸθτι8. ΘΧ 8110 ἔομέϊαση σθηθσθ ἀθαποίβ ΠοῸ 

βίσῃαιη Ὁ δάϊθοὶ. Ῥυδϑίθσθα Ἰθοίΐοῃθβ, ατδ8 Ηβθ]ϊοάοστβ 

Ῥυαβθηβὶβ (Η6].} ἴπ ρδυδρῃγαβὶ δηπο ἴεσ ΜΟΟΌΤΠΧΥΤ ἔδοΐα, 
ὃ Ῥδη1616 Ἡθίηβιο ἃπηῖϊθ ΜΌΟΥΙΠΙ οὐ ΜΌΟΧΥΤ Ταράσπὶ 

Βαίδνοστηι οαϊύα οὐ οογτημηθηξαζοσθθ ἃ Ῥβα]ο Μϑηυίο Ν 6 π6- 

ἐπ5 ΜΌΧΧΧΥΙ ποὺ {{{π||0: ἘΠπιβύταν! οὐ 8Δ]]1 σάτα 1ἢ- 

ΒΙρηΪαη ροΥΙρδύθυϊ ον αιη ΟοΙηϊηθηΐδγϊα ἴθ ΠΙΌΤῸΒ 

ἄθοθιη Αὐϊδύοὐθ!β ἀθ τπουῖρὰβ δὰ ΝΙΘοΟΙ Ομ τ τ [ἢ 

Ἰασθπὶ ῥγούίγδοι, ἀθ αὐἱρὰθ ποβίσα δϑίαϊθ ρυϊσιβ ορὶὺ 

ΟΠ] ΘΙΘΥΘΟΠΘΥ ΠΘΡΘΥ ἅϊθ οΥἹθο 8065 ΞΟΠ ΟΠ ΖῸΓ 

Ἔ) Ῥγυαθβϑίο στὰἱῆὶ ογϑηῦὺ δἐΐδυη γαυὶδθ Ἰθούομθβ, αὐδϑ 6 οοαϊοθ 
τηϑητι βουϊρίο Ῥἢύζηθυὶ βυπαϊοὶ ΒΟ Θ᾽ ἀμ] 16 }515. ΟἸἴτη ἀπὸ5 Π1ΌΤῸΒ 
ῬΥΙΟΥΘΒ, ππῸπῸ Ῥτϑοϑίθυ Βθουη τη ἢδ8 ἐαπέιπι ὈΥϊπιὶ ραγέθβ 109 Ὁ, 
11 --100Ὁ4 20. 1102, 8 ---11088, 10 οομθποπΐθ, οὖ ΡΣ πᾶϑ 
αὐἰάθτα Ρᾶιύθθ οὖ ρὲ 110ὅδ8, 11--- 1106, ὅ 5101 οδποίαγι 
Μααυτνιύϊαβ Βομυνϊ ἀὑϊπ5 σογηθθγατθ ἴῃ τηθαπι τηϊῃϊ πβατῃ Ῥδτ- 
τηϊδιῦ, Οὐδ8, υΌϊ ΔῸ ρυθββο τοοθαπηξ, Γ᾽ ποίϑ ἱπβιρηἶν,. 



ΥΙ 

ΝΊΚουα. ΕΦΗ., ἴῃ Οὐτητα. Ὠϊδ0.- 01]. δοδᾷ, Βθυο]. 1816 ---1817, 

Βουο]. ΜΏΟΟΘΟΧΊΙΧ. ρ. 208 56ᾳ., ἴῃ ΘΧΘΙΏΡ]18 5618 ϑαὺ ἴπ- 

γοῃθχιηῦ δαὺ νἱαθηῦαν οοσΐθ ἸΠΎΘΏΪΒ56, ΘΥΠΘΥΘ ΟΟηδὗτΒ ΒΌΠῚ 

ΟΙΉΏΘΒ. Εὖ βαθὺ αὐϊᾶθηι ἔπτη ὩΟΥΉ]Π8, ὑπ θη ρογδι ΘΟΙΊΏ, 

αἱ ΘΟΙΠ ΘΗ ΔΥΟΒ ΒΟΥΙΡΒθυτιηῦ ἴῃ ΠΌΤῸΒ Βθουπᾶπθπτα, θγ- 

ἐΐατι, ααϑδηύατη, ΒΘΡὑϊ τη ΠΠΔ, ῬΥΟΥΒῸΒ ἱσποία, (Α1π.), πἰβὶ 
αποα 15, ααἱ 56 ρὑϊπι πὶ 1Π]πβύγανθ βύπαπϊθ, ἤθατθ ροβὺ τηθ- 

αἴατη ϑδθοῦ!αμα ΧΊΠ ἤραᾳαθ, αὖ νἱἀθύαγ, ταυ]ύο δηΐθδ, γιχιῦ: 

οοὗδγ! οοιητηθηθαίου οϑὺ Αβρδβίαβ (Α80Ρ.) μιᾷ ἱρηοθ δ 

ΒΆΘΟΙ] ΠῚ ᾿ηθαπεϊβ ρουϊραύθἑϊουβ, ρα ῖπὶ οὐ βοχὸϊ Επβίγα- 

ἐϊαβ (Ε0.), αυἱ βαθοι]ο ΧἼ10 Διο θρίβοορὶ ΝΙΘΔΘΘΠΒῚΒ ΤΩ ΠΘΙῸ 
βαπούαϑ οϑὺ, αὐϊη0ϊ, ποπὶ, ἄθοῖτηὶ ΜΊΘΗΔΘ] Ἐρμϑβίαβ (ΜΠ... 
Ἐαύαγο δαύθιη ϑαϊθου! ρϑυϊαβίγαπαδ, ργϑθύθυθϑ, θυ απὖ ΘΟΙμτηΘη- 

ΤΑΙ ἴῃ Ῥυϊμη αι, βθουπᾶάπιῃ, ὑθγύϊαμι, αὐδυύθπτη, 56- 

Ρὐϊσα τὴ Αϑρδ81, ἴῃ αἀ1η ὕπτα ΒΟΉ ΤΗΪ ΒΟ ΠΟ] δατι6 ὉπΡΘΥΙΟΥδ, 

ἴῃ ΤΙῦ αἸβατθ οοἄϊοῖθυβ δἀβουτιρία, αα88 οταμΐδ, δᾶμππο ἰϑοθηΐ 

1πθαϊύᾶ. Αοουχϑίϊοτα ααἱ 46 Ὠ1Β Υϑρὰβ οὖ 46 οὐἹρίηθ γϑὑπβῦδθ 

ὑχγϑηβ]  ]Ο18 ἀοοθυὶ σνοϊαηῦ, 605 δὰ ΚΥΙΒΟΒΙΙ ὙΘΟΘΗΒΙΟΠΘΙΩ 

οαϊοπῖβ ΜΙΟΠοΙθἐϊαπμδθ (  θηδίβομθ ἈΠ θη, Τἰδοταίαν- Ζοισαηρ 

188. Π. ρ». 88 544.) οὐ ἱπρυίμηῖβ δᾶ Ἐ οβ11 οομπητηθηξαίίο- 
θη (ΠΠϑρου ἅϊθ ρου Ἱθομίβομθη Οὐτητηθπύαυθ σὰν ΕΠΠΣΚ 08 

Αὐ]δύοὐθιθβ, ἴῃ θυ. Υ. 1871. ρ. 61 864. οἷ, ». 884 564.) 
Οχρχηο. ΙΠΡῚΪΙΒ ὑδηΐαχη ἸΟΟΙΒ 81105 ααοαὰθ οοαϊοοθ ΗΣ 

ΝΡΡΡΟΥΣ δ ῬαΣΩ, Ῥαχβίπθση 1417 ΤΌ πρθηβθιι ὙΘϑροχί. 
Βοκίκουίδηοβ βὸχ ΗΡΚΌΤΜΡΝΡΟΡ δοουγα βδίτηθ ἀθβουῖρϑὶ 
ἴῃ ΘοΙητηΘηἑ811010 ..16 ΒΟΚΚΘΥΒΟΙ θη μη βου θη ἄθυ ΝΙΚο- 

τα βοηθῃ ΕΒ ΑἸμη8]. ΡΒ110]. ΟΧΥΤΙ. 1878. Ρ. 02ὅ 5ᾳᾳ. 

ἰπβουίο: δῃ ααἰδδίσησση οὐ ορύϊμππαπι ΚΡ ροβίαπδπι οατα ρμὰ]- 
γίβου]ο ἄθηθο Θχοιβδιύ ΒΕ πια, 5 ΘΠ 061}1τ|8, ρΥϑυῖοῦδ, (86 ΡγῸ- 

ἐὺ πογὰ πᾶθο ΟΟἸ]αίΐο, Βα ββονυ 8 ἴῃ ΠΡΥῸ Θρυθρίο ΕῸτ- 
Βοδαπρθη ἀρον αἰθ ΝΊΚοιη. ἘΈ1κ, νὰν. ΜΌΟΟΟΙΧΧΙΥ “, 

οτηπῖδ ϑιαταϊχυϊβ ΠΟΠΠᾺ]115 ΘΟ ϊοηϊθτι8, ατδὰ8 ὁχ ΠΡ οοαΐοθ 

ῬοηῖρηΘ ταθουτη ΘΟΙΠΤηπΠ]οαγθιτιηῦ ΟὙΔαΙΧ 5. οὗ Οτηοπίαβ, 6 

Ἵ 



ἀν 4. γον ας κα ξ:  ζεν ες νεῦζωο «2. Ζ5 ΣΦ: 
ΐ ὩΣ ὩΣ ρα ὐμε ἢ) : ᾿ 

ὅ) 94. “κἀάςδεξεσει “7.25 “κοι. τς α΄ ἴ.ς “1. “εἴ 
- κκζίκέεε.- (7) 

2 ὼ 

ὕω έάε . χ“εξα Ζεσι. 2.5.-ςκ͵:ξιτιξω, στ τα.“ ζὸ ας 4; 
᾿ ἐάα ρα ας τ τταν φυζεες. (π) 

στο ς Ως  ον 5 [Ὁ 2. ΣΕ 

“ ) Ν 7 δι ϑι- ἃ “κι. )ι 4 

κιιζεέξε κε ζεεα ςυ“ἜΖεει) ὅς" ε τυ 

26ὸ- λόγος τ »- 

ὠτξεᾷ, αρλτρε ς Σ ἀρ Ετη, τ  ἐ 

Φ,. θοὸς Λογο 

᾿ 

"“; 
ΕΣ. 
Ἢ 

πὸ Ἴπιν τ)ιξεορξλικ χοῦς ,», τσ. νυ 



δ -π π΄ ἀκάρεόρρ μοῖν 
δ πὸ 
ὃς ᾺΓᾳᾳφου 

“4.2 ἐέευπο ἐσεεΖΖεις, “το «“ελαιαζο : 

ν “ζο 2:5.:5. σι ας « εἰκέγά, “Ἄς, ἕ 

72 «« 2 ,ἀόλσπτπεα ν. γι -( “στες,-ἀ κε. ἐσεεέ- 

“ζΖιι. 2 ας 22 5:), «ῷ σε Θά ν. Ζζεξεε. «ὁ “τ αηρή-ἀτεέ. ..7- ὃ 
γυαίες εὐ δέει αεα τεαςέσιυ- 7 σες γγεσεκ 
ει ΠΠ ρῶν ΤΕΣ ἘΡ,ΌΣΩΣ ο ΦΈΡΕ 22 ῆσ στε 77, β 

αεζδτεο ἃ ἐζεκαέστυ δοόεετο ζο 2 είς σειζία χ έ- 

π'᾽ΠΠΠπΠῈ  ρεειναζΖευνκ ἐ αὐἰξεκυξζζοο ε-ἐ τι 

“ζέες  ἤεονες. σία ιε; : “- ει ἢ 

"π᾿ Πεσσ τν ᾿ 

- τρδ μην, φ. Ξαλβ λ'μανλψο.οἰλοθξν (4} ζ.. ΨΦ« 

Ῥεπζοει, ἐοτεεε, φὩεςς, «ὁ ““«σοζεζαις (5). 

σά ει, 2 σέέσεο-Ζέςε, ρεζοσεσα εξες “εγάσεν ὥξωνεοξερι,. 
ὥεσος (εἐς, κο “ξξς, Ζεα Ὁ κι 4 Ζ'. νη. ι ᾿ 

()-ὥσεσια κε -- “ζᾳ, “εοζεισόζεζο(). γάκι ἑκκαα 



ΥΠ 

οθέθυῖὶβ ἴρ86 ϑῃοίαν!, Θ0Ὸ ἴῃ ο8106 ϑαϊ 5 Βδιηβϑι θυ 86 

ἀϊγυϊσανίμηιβ: ναγὶαθ ἀθπίαθιθ Ἰθούϊοηθβ, αὐδϑ ἴπ Θα 0 Π6 

ῬΥΪποῖρθ οὐ ἴῃ γϑύπβίδ ὑγϑηβ] οὐ ϊομθ Ἰηγ θη], ἴῃ θυ αἸ556Υ- 

ἰαἐϊοπῖθιιβ ,, 46. τθοορποβοθηαῖβ Εμοῖβ ΝΙΘοτηδΟ οἷβ, Β6ΤῸ]. 
(ατυρι.) ΜΌΟΘΟΙ ΧΧΥΤΙ οὐ ΜΟΟΘΟΙΧΧΤΙΧ “ ροΠορὶ, ρδα- 
οδααθ., απ 101 ποοΊθχὶ γ6]1 ϑ]5ο συϑέζα!ϊ, ἴῃ ἢδο δαϊοηθ 

οουτοχὶ. θὲ ΟΜ "5 οοἀϊοῖθυβ ἴῃ Ῥυοϊθρουηθηὶβ θαι ϊοπῖβ 
τηϑᾶθ Ῥο θογττη οἰ ἐΐοαθ ἀθθυυΐμηθ ϑρὶ: οθύθυθμι απ85 6 Ῥ᾽ 
δὐξα! Ἰθοξϊομοβ ΜΙομοθἐϊδηδθ, απᾶ8 οχ Οὐ ἢ ὙΠ πβοπίδπδθ, 
απδ8 6 Ῥαν. 1417 Ζθι ἴδηδθ δαάϊξϊοηὶ, ααᾶ5 6 ῬΡ Ρϑὺ ααὶπ- 
ὕπμι ΠΡ γυττη Ορύϊγηδ8 οἰ πβᾶθιη ὑθοθη βοὴ] 80 ΙΘΟΒΟη6. Ρᾶτδ- 

ἰδ8, Ῥ6Ὶ ἀθοηση ὙΥΠδιπονγ δὶ 60]Π]6ρὰ8θ ΘΟμ ΠΟ ἸΒβὶ παῖ 
ΘΟ] Ομ, απᾶἃ8 6 Ω ρῥγϑϑίθυ. ρϑιθδβ ἃ 176 ἴρ80 Θχβουρίδβ 

οἰάθηη Τϑοκβοπὶ, ααἱ ρου. χαϊπέαπη Π στα οἐΐατη ἩΚΤ ΜΌΝ» 
Οὐ οοᾶϊοθθ ἄθμπιο δθχοιβδὶῦ, ἡπὰβ 6 ΤΌΡΙΠσΘηδὶ ΕἼΘΟΒΙΙ 

ΘΟΙΆΤηΘη 1 1010 Ἐπ οοὔδχ ΤῸ πρϑηβὶβ ἄθ8 Αὐϊβέοξθ θβ (πὶ 
Αμμδ]. ΡἘ110]. ΟΧΤΠ. 1876. Ρ. 7138 54.) ἄθθϑο, οοπέγα Ῥἢ 
Ἰἴθσυτη (αὶ ϑϑὲ ἀρᾷ Βθκθυυσι 10) Ῥ6ὺ ἰηϊθίατη ορθυῖβ ρδ- 

ἀἰπὰ ᾿ρ86 ΘοΟΙρδΥαΥϊ, Ῥαυθπι ἴθ ἀϑῦτη τηθῦτα ρΘυ]αβίγαγιῦ 

Ουϊζίχηδηηιβ. ΕΠ οδὺ μἰο οοᾶθχ δχϑγαῦιβ βϑθου]ο ΧΙ οχ- 

ϑαπίθ, ΗΝ βδθοῦ]ο ἔοσο ΧΙ Ὸ, 1,0 Χ1, Μ᾽ ἱπϑυπίθ Χο, ΝΡ 
ἔσεο ΧΤΗ . Οὗ ΧΙΥΟ, χγος ῬΡ ΧΕ), Ῥαν: 1417 ΧῪΡ 
γοὶ ΧΥ͂ΙΡ, Ῥ' 8. Ῥειιθέσο ΟΠπδθομάγ!α οχϑαπίθ ΧΎΟ βουὶ- 
ΡύυβΒ. ΚΡ δαΐθιη β8βοὰ] Χ' θέ ρυϑϑίθυ ἴρβῦτα ΠἰΡσδυῖθσι 
(οοΥν. ἄσποβ ἱπυθῃῖϊδ δοᾶθμι βϑθοι]ο οοΥγθούουθβ (οουν. 5) 
ἐθυἐϊασηατιθ δοάθηη θχθαπύθ γ6] ἱπθαπύθ ΧΤΟ (το.). 

Ορθμτηθ βθουπᾶσπτῃ οοὔϊοθθ βὰοθ Εὐμΐοα ΝΙΘΟΙΉ8ΟΠΘ68,, 51 

αὐϊὰ αἰτπἃ Αὐἱβύοϊθ!β οραβ, γϑοθηϑιὴῦ ΒΘΚΚΟΥ: αἀπ88 τγθ- 

οορυομθ δοθηὺ τηδχίσηϑιη ρδᾶγύθμπι οοπρθϑϑιῦ ΒΝ ΘΒΒΟΥ ΙΒ. 

Ὦ, Απὐαυϊογθηη θ8856 ππποὸ οοἀΐοοτα ρυΐαῦ ΤΟ Κβοπ, ααἱρΡθ 
αὰἱ Οϑ ΠΌταμα, ααἱ Θχαγαύαβ ϑϑὺ δῆῃο ΜΟΟΙΧΧΙΧ, οχ 60 ἀ6- 
Βουιρύπιη θ886 ἀθυηοηβίσαυθ οοπϑξαβ βιὉ ἴπ οοτητηθηΐαυοϊο ΘΠ 
ὃ ΜΒ. οἵ 86 ΝΙοοιηθόμθαη ἘΠ μϊοβ, Φοῦτη. οὗ ῬΏ11Ο]. ΥἹ. 1861 
Ῥ. 2308 5αα. 



ΥΠῚ 

Ῥινθυύβδιῃ οοαϊοαγα 1Π]Πογατη δαοίογϊδύθηη ἀθύθυτηϊηθυθ τηὰ- 

ὑπϑιθαιιθ Θουα ΤϑύϊοΠΘη ΘΠ ΟΙΘαυΘ Ὀυΐχητιβ, 86 ἔγαβίχα 

οοπδύτϑ οϑὺ Κυϊβομίαβ, νϑυΐονα νἱᾶϊὺ Βοπίῥσίαβ (Αὐϊβϑύοῦ. ϑὐυᾷ. 

Π. ΤΠ]. 1868. ». 8 -ΞΞ Οουιμι. Αραᾶ, ψίπαοῦ. ΧΙ]. Ρ. 884), 
Ῥουΐθοιῦ τοὶ Βαββουῖαβ. ΕΠ ὨῖῸ ααϊάθιη πὸβ ἀοοαϊῦ ἅτιδβ 

ΟἸτα ἔπῖββθ οοἀϊοιχι ἔαηη1]1188 ΠῚ οὐ ΠἪ, ἀυϑυθχη ἀἸβου τοΐπῖ5 

γϑϑυϊρίδ, ΠΟΌΪΒ ἀποα 9 δῶ Θ586 ῬΘῚ ΘΟΙΙΡ] Υ̓ΘΒ ΠΌΤΟΒ βουγαῦα, 

αὖ οοὔϊοθτη ἀπογασα ϑη ϊατιἰβϑίτηοστη οὐ ορύπηογυπῃ ΚΡ οὐ 
ΤΡ αἰύϑυ μυῖαβ, αἰ 11Π1π|8 ἔδυ δ ἀστηθη ἀποδῦ, 6 ἀποθυβ 

γΘΙῸ ἱππίουϊοτιβ ΡΘῚ 81105 Πρτοβ ΜΡ οὔτῃ ΚΡ οὐ ΟΡ οὐχ 1," 
ῬΘῚ 8195 ΟΡ οὐαὶ ΚΡ οὐ Μὴ οὕὐπὰ Τῦ ρ]θευσηααθ οομβθηὐι δῦ. 
Θαδ6 αὖ ροββθῖα μῖο 1116 διμρ]]ῆοδγθ ὁ0]1ὐ18 οαϊθοπθ ΑἸα η8, 

οὖ γσϑύπϑῦα ὑγϑηβ]δύϊουΘ τὰ] ῃ] οοπύϊοιύ. Οὐμπδύαύ Θηϊμὶ αἰύθυϑ, 
ἔϑτηῖα, (Π) ρου πργοβ 1. Π. ΥἹ. ὙΠ. ΙΧ. Χ. οχ ΚΡ οὐ Μ", 
Ρϑυ Πρτοβ ΠΙ. ΤΥ. ἼΠ. οὁχ ΚΡ οὐ Οὗ, αἱΐονα (Π5), ρον 1. 

Ἵ ΎΓΎΠ. ἸὙΧ. οχ 1 οὐ .Ὁ", Ῥου ῚΠΟΪΥ. α Τλου Δι᾽: 
Ρο: ὙΠ. οχ ΓΜ" ΑἸὰ., ρϑὺ Χ. οχ ΓῚ," ΑἸᾷ., ἴῃ Πργὸ δαΐθιι 
Υ. τποᾶο ἃ αἰΐοσα ρατὺθ ΚΤ," (1) οὐ δὺ αἰΐασα Μ"Ὸ" (Π5) 
τηοᾶο 80 αἰΐεσα ΚΡΟΡ (Π5) οὐ δ᾽ αἰΐοστα Τιῦ Μὴ (Π0) βἴδγθ 
γίἀοηΐαν. ΠῚ γϑοθηβῖο ΡΙΘυ τη 6 ΠΟΠΠΪΗ1] τη 6] 10. ϑδὺ, απδιη- 

αὐ ἴπ ρυΐπιο το ρυϑοϑίαυ Πῇἧ: αυδργορύου. τὶ ἀθαὰθ 

ἀθἔθηαιὶ ρούθϑὺ αὐτίαβαθθ ᾿θοίϊο, 1Π|ᾶγὴ ΒΘΙΊΡΟΥ θυ ργϑθύμ]. 

Βδθρ ββίτηθ δαύθηι ΚΡ βοῖπβ γϑύατη οὔοσύ, ταυ]δο τα 8. ΒΟΪτΒ 

ΤΡ πρὸ βδθρίαβ ααϑτη ἀπ ΜῬ: οαπὶ ἐδηιθη ᾿πύῦθυ ῬΘΟΌ ΠΑ 65 
ΜΡ οοαϊοῖθ Ἰθούϊομθβ παι ρϑῦοδθ βἰπῦ βῖ16 ἄπθ]ο 6 τηθ18, 

οοπίθούπστα πτοᾶο [α]δα τηοᾶο τϑούα πϑυβίδθ, βυτητηθ 1π 60 

Δα θοπᾶο οϑαύοπθ ορὰβθ πθαπθ ΒΘΚΚΘΥ ὉΌΪα 6 βδὉ]8. 68, τι 

οϑὺ. Εἰδίδηη τη ποῦ Θουτη ἸΟΘΦΟΥΤ οϑὺ ὨΤΠΊΘΥΤΙΒ, Οαἰριβ ΘΧ 

ΒΟΙῸΒ γὙ61 ΑἸάϊπδ6 γ6] νϑὑπβθαθ ὑγϑηβ]αὐϊοπβ γ 61 ΟΡ οοαϊοὶβ 

διιοίουιίαῦθ νου οομϑυιθιθηαδ, βἰαῦ. ΓΓΌΙΪ γΘ1Ὸ 56Χχ 1}}1} ἐοῃῦθϑ 

ΠῸΒ ἀββθυαηῦ ΟἸΩΏΘΒ, ϑαΙηΟπ] γᾺΥῸ Οδὕθυὶ δ χΊ τη Τουτιηὖ, 

αὖ, Ἰιοϑῦ ἴῃ ππῃίνθυϑιχη δια τη8]6 ΠΟΌΪΒ ὑγϑαϊδαχῃη 510 Ποὺ 

ΟΡ Αγὐϊβύούθιθαση, βϑθριὰβ ὑδίηθῃ οοηΐαρουθ οΟσΘ 1} 8 

ψυψ ΥΥΝ ὙΩΝ 



᾿ πΠ γΠΠ υπὲ28πὸ «ες τετεξζεζεζεα, .ἐ σα. 

2 υεοὶο σίου σιξά4,: ὅν ΑΘ ῸΒΘ ΔΡΙ Ἰξν ζω 

᾿ Ζε δέ, -“ Ζεεε: ͵, ἔπ Ζεσεοω ΠΕΣ οὐρτηοὺς ἢ τἀ φοτοτ, τῶν σον 



᾿᾿ ὄζων. τε τθ.5 οὐ. ΎΙΙΙ- ΤΣ. 

ἌΣΤΕΙ ν τὰ ἘἘΡΎΒ ; ὭΖΙΑ - αἰ» ἃ 

Θράςαας πεισκεά ἐδ 4. «ὰ αΖ2Ζι..-ά 2455 α- “κε- 

ΕΘΝ 



ΙΧ 

γίτοσατῃ ἀοοίογαχμα Θομϊθούαγαβ. [ηΐθὺ 108 ὈΥΪΠ ΠΤ ἸΟΘΌΙΙ 

ἔϑοῖ]ο ἰοποὺ Παββουϊαβ ΥἹΥ ΤῊ] ΔΥΠΙΟΙΒΒΊΤητιβ, ααἱ ΪΒ1 οσὰ- 

Ἰοσττα ἱπβγυτηϊξαξθ οὐ πϑσούϊουυτση τα] ὐπᾶϊηθ ἱτηρθαϊδαβ οββϑῦ, 
ἀαοταῖπαβ ἴρ86 ΕΠ Ηῖο, ΝΙΘοτήϑοιθα οαἀθγθῦ, ΥἹχ ΘΘῸ ΠΟΟ ΤΠ ΠῸ8 

Βιβοθρίββθιη, 5Ξ.86α ἰϑῖὴ δηΐῦθ ΘΠ τ Ὁ]}01 ρϑαοίατιθ δὐϊδιη ροβὺ 

ΘΌΙΩ ἴῃ ἰθχέμ ΟΡΘΥΪΒ ΘΠ ἀβη0. 81} ΠΟ 51Π6 ΤηΔΡΊΟ 8π0- 

οθϑδα 8111 τηΐϊηυβ ἔθ Ποἰου Δ θογδυθυιηῦ. ΝΌΪΟ ἴῃ 615 50115 

Εἰ θυ θη α15. δοα αἸΘΒΟΘΥΘὶ ἴτῆτὴὺ αα86 ποβίσα δοϑίαξθ ρυοαϊθσαηῦ 

Θα ]οη 65, ἐγϑηβ] δ 068, αἸββουξ οι 8 56] 6 οὐδ ῬΥ]Οσ στα ἔθτη- 

ῬΟΥΌΤΗ ὈΥΘΘΙΠ5518 ΤΟΥ ΟἸΩΤΘΒ ἴῃ Θομβρθοῦιμ ΠΟ0Ὸ 1060 ρομϑιη. 

Μηΐο ορουτὰ Αὐϊβυοζθιθοσιιι οαϊξίομθβ ἐγοθ Β8.51- 

166 η58685 (Β88.᾽. 5) ΑἸάϊπᾶτη ργοχίτηθ βθουΐαβ: Ὀγθυτίθυ πὸ- 
τη. ἃ ΚΘ Υ]ΟΌΤρίο οὐ Οαϑδαθοπο ρᾶταίδβ. Ἐπμῖοα, ΝΊοο- 
τά 88 Θαϊαθυθπηὶν ᾿οδονῖτ 5 ΕἸου. ΜΌΧΤΥΤ οὐ ΜΌΠΧΧΧΙΨΥ, 
Ττγηθθυ5 Ρᾶγ. ΜΌΠΤΙΥ οὐ ΜΌΠΥ, Μοτυοϑ]ῖαβ Ῥαν. ΜΌΠΧ, 

Ζιπῖησον Βᾶ8. ΜΌΠΧΥῚΙ οὐ ΜΌΠΧΧΧΙΙ,, Βουρὶαβ ΒΎΒΠΟΟΕ, 

8. Μ, ΜΌΧΟΙ οὐ ΜΌΧΟΥΙ, ὙΥ1κίπβοι χοῦ. ΜΌΟΟΧΥΙ, 
Ζ6111π8 Ηδα610. ΜΌΟΟΟΧΧ, Οοτδοθβ Ῥαν. ΜΟΟΟΘΟΧΧΊΗ͂, 

τηῦβ ΚΡ φοὐϊοθ6 τιδὰβ δβύ, ΜΊΘΗ δ] θὐπι5 Βευο]. ΜΌΟΘΟΧΧῸΕ-- 
ΜΌΟΟΘΟΧΗΥΤΗ, ΒΡΘΕΚοΥ Βοτο]. ΜΟΟΟΟΧΗΥΝ εἐ ΜΌΟΘΟΘΙΙΧΙ, 
ΓΙ π5 Οχου. ΜΟΟΟΘΌΟΠΥ͂ΤΙΙ, αταπέϊιβ Τοπᾶ, ΜΌΟΘΟΙ ΜῈ 

564ᾳ.,., ἰοσθη ΜΗΟΟΘΟΙΧΧΙ͂Υ, Βορουβῖαβ Ιοπμᾶ. 

ΜΟΟΘΟΠΧΥΤΗ, Βδιαβδαθν Τρ8. ΜΟΟΘΟΠΧΧΥΤΗ͂, 1,8- 
ἐϊπθ γϑαιαθυυηῦ ροϑὺ Αὐρυυόρυ!ατη οὐ Ασθύϊποση Ἐ 611618- 

Πα8, Ῥαγ. ΜΌΧΤΙ, (σαπι οοτητηθηίδυ 5 Επιβέγϑεϊ οὐ 8]]ου απ) 
οὐ ὕϑῃ. ΜΌΧΤΙ,Τ, ΠΤ ατὰ Ὀἰπα5 Ῥαγ. ΜΌΤΙ, ΥΠΠ, αχαϊπύαμι ἐδπ- 
δπτητηοᾶο Ἰἰῦσυα Μαυγθέιϊβ θη. ΜΌΠΧΧΙ, Οδυτηδηῖοθ 

ααννὶαβ (68. Μδμβο οὲ 1. Θ. βομποίαθν 5)) Ὑυδέιβὶ. 
1 ΜΟΟΟΧΟΥΤΙΠΙ.--- ΜΌΟΟΘΟΙ, ΒΊθοκμ ον Βέαϊές. ΜΌΟΘΟΘΟΙ,ΓΥΊΙ, 
1 Βύδεγιυβ Βιέυϊίς. ΜΌΟΟΘΟΙΧΙΠΙ, Κιτομτϑηπιβ [ἠρ8. 

ΜΡΟΘΟΘΠΧΧΥΙ, Απρ]οο Ηδέομα5 Πουᾶ, ΜΗΟΘΟΘΠΧΧΙΧ, 

Ἔ) Θυδθ, αἰΐοσ δαἀϊίου " δἀποίανϊξ, ϑοηποίάθσο ἐνὶ αὶ. 

Οδτάν 6115 Οχοη. ΜΟΟΟΘΟΧΧΎΤΗ --- ΜΌΟΘΟΧΧ ΣΧ, αἱ ρεἱ- τ΄ 



Χ 

Ῥυδθύθγθα αϊἀθυυμῦ Πἰγοϑ ΚΠ]. οὐ ΓΧ. περὶ φιλίας Α. ΤᾺ. Η. 
Ἐ σι Ζϑομπ5 α1οθ5. ΜΘΟΟΘΟΧΤΨΤΙ, τρτοβ ΤΡ. ΥἹ. ΝΠ]. 1άθι 

ἴῃ Αγϊβίου. δὰ. Ἐπᾶ., Εαᾶθιὶ ΠΟΙ ἘΠΏ., Βαθβθομδθ 

ΜΏΘΟΘΟΠΙ, ααδύθαου ρῥυΐουθβ οὺ Ῥοβύθυ θα ἀθοῖσηὶ ρϑυύθιῃ 

Μοοτίαβ, Πομᾷ. ΜΟΟΘΟΠΧΧΙ, ααἰπύμπμι περὶ δικαιοσύνης, 
1ὰ αποᾷ ἀϊχὶ, Το Κϑοπ, Οδηίερυ. ΜΌΟΘΟΘΤΧΧΊΧ, Οομμηθη- 

δι ῖοβ βου ρθοσπηῦ Ματθῦπβ (οᾷ. 5.9 οὐδιι5) Ιπρο]ϑὺ. ΜΌΟΙ, 
Οδιμθγαγῖαβ (οατα ὑγδηβιίϊομθ Τιδίϊηδ, βορύθια. ροβύθυϊο- 

γσασα ΠΌτοσατα. οὗ ρᾶυύϊβ ὑθυ}) ΕὙδποοῖ, ἃ. Μ. ΜΌΤ ΧΧΎΤΗ, 
. ΟἸἔδηϊα5. ΕὙδποοῖ. ἃ. Μ. ΜΏΟΥΙΠ. Ὅο ἰοΐα Ατ᾽βύοῦθ!β 

τη ΟΥ̓} ἀοοίτϊ δ, γ 6] ααἱθυβαδηη οἰτιβ ραυθ θα Θρουπηῦ ΡΥ πη] 

[6 06. 16 ἀϊδποοῦ. Ταρθηαθῃ 1ῃ ἀθν ΝΙΚ. ΕΠ’. ἀθ5. Αὐ., Μοι. 

ΜΌΘΟΘΟΠΜΙΠ, Εθομμου ΤῸ Ουθο  ρ Κο Βθ ρΥ ἄθθ Ατὐ΄, 

Τ1ρ5. ΜΏΟΟΟΠΙΝ, Ἠδιαρῖο 6 ϑαδδοιποηΐδ, Αὐϊδύοῦθ!!β πιο- 

γ8}15. ἀἸβορ!πδθ ῥυϊποῖρῖο, Βυδπᾶθηρ. ΜΟΟΟΘΟΠΥΤΙΠ, 1,888 

Εὐδαιμονία Ατἰδύοίο 115. ἴπ οὐ μίοῖβ ρυἱποϊρίατη αὐἱᾶ γϑῦ οὐ 
γαϊοαῦ, Βουοὶ. ΜΏΟΘΟΙΙ͂Χ, ΤοισΒ 119 Ὺ 16 ΕἸπποὶῦ 

ἄρον ατιβϑύού, Εππαδθιηοηΐθ, Ῥοίσορ. ΜΌΟΟΟΙΙ͂Χ, Μαυπῖθυ Ὁ 

Το ῦου οἰπῖσθ, θσθα ἄρον Ν. Εἰ. πᾶ ἴῃγὸ Βοζιθμμρ' Σὰν ῬΟΙ1- 

ἀκ, Μοσυπῦ. ΜΘΟΟΘΟΏΥΤΗ, Η αν θπβύθιη 0061 ἄρῃ 1586 ῃ- 

ΒΟ Ὁ]. ὙΥ ου τ θυ αὐιδύοῦ. ἘΠΕ, 1105. ΜΏΟΟΟΤΙΧ (ὰ Οοταμι. 
500. Πού. Τάρβ. ΧΙ. Ρ. 49 5644ᾳ.)}, Απύοπ Πορίγίηδ, ὅθ παύαγδ 

ΠΟΙΆ 5 80 ΑΥ. ἴῃ ΒοΥΙΡ 5 οὐ, ργοροβιία, Βουο]. ΜΌΟΘΟΠΗ͂. 

Τ)6 ποπηῖπῖβ παῖδ παύῦατα} ααϑηὴ Αὐ. ἰπ ΕΗ. ΝΊΟ. ργοροδιθυῖῦ 

ἀοοίχίπαια, Ετῇ, ΜΌΟΘΟΘΙΧ, ΝΙιθΙθπᾶθν Ἐσ]δθαύθυτηρ' 4685 
γο ΑΥ. ἴῃ ἅδῃ Ν. Εἰ. σϑρθθθπθῃ Βορουθθ ἄου Τυισοπα, Ἠϑτυί. 

ΜΌΏΟΟΟΘΙΠΧΙ, Ἠ δ θοῖκοὺ θΔ5 ἘΠ μοι] ὰηρθ- απα Απογάμαμρδ- 

ῬΥΪποῖρ θυ του]. Ττιροπᾶγϑιμθ ἴῃ ἃ. Ν, ᾿ς Βοτο]. ΜΟΟΘΟΘΊΧΤΗ, 
Ο. γ᾽. δομυιταὺ 606. ἅ1θ ΕἸηνγαουθ ἀθ8. Αὐ, ἴῃ ον ΝΊΚοσα. 

ἘΦΗ. ρορθη ΡΙ]αῦοβ Θῃγ8 σοῃ ἄρου 1 αϑύ, Βαη2]. ΜΌΟΘΟΤΧΙΝ, 

1611 Θαδοβίϊομθβ Αὐϊβύούθιθαθ, Βϑιοὶ. ΜΟΟΘΟΙΧΥΉΗ, 

Ἐπαο η ὕοροὺ ἅϊ6 Μούμοᾶθ ππᾶ ἅ16 αὐτιά] ρθη ἄθν γι βίοῦ. 

ἘπΗ., Ετδποοῖ, ἃ. Μ. ΜΏΟΟΟΙΧΧ, Τιαὐμπᾶταὺ 916 ΕΥΒΙΚ ἀθ5 ν-πρτν-,. κι ΤΑΣ εις ἃς ἀν 

πννυν υἱν νυν το 



ἐοτινι,. ζεσν, ὡκεζᾷ, 2ιοπαξο; (γε ειττας. “ζΖἤ.εν»: ὁ. Φὸς 3. 

: Ὅσιος. )  ἀδιοτιξ Σ) περ λξαξι -Ζ 7. “--- τ ἢ ἀν ς δὲ 4. πε 

: πὴ πὸ ᾿άτικείυ, πέσε κε, ἐπε “ενια. 42. 22 
᾿ ἶ , δα. , ἐπι σ- ζει. «οὐσιρίο, “Ζξξε. - αἰ χιτεο 

: ν Ἷ ΦΖὶ 

Ἐξ απ, μον σακας Ζὺ 
57 ζζα ᾿νισιαζ υζιζοεενσ, σσεεοζεζεζυο “ας κιαςζεέεςσ 

πΠέΠΠ σή “ια.-:. 

ϑέ «Ζεζέ χοννικοζεω “2 ο. α«α.7: ὠβεζζ;ε, ον ζει τ ες, 
σισξίς ἃ ρίρίεκί, Ζεςσαλκίο “Ξ ἢ 31τα ἔζεκα 4 χεαζεαα ζεσ.) 
αι ακο.-Ακ άςξ- Ζε. διιε. “Ζω: Τῆς σλψονινωσταν Ἀφηρρηστθ ἤῤνοταν. 
γζυιεαζος “κα ἐς Ζισζωστοο-Καυνσια ό- ὅν (πᾶ «Φικφί. “«πλο-- 

“«ἐπζεεζέσιια, ὡ-ξὰ Ζέει “232-4ἀςσιγέλεοαξε, σα σέοιι- 

: ἈΞ. ο. ἀπεξς... 1 «ὦ-4γ)γά- 

“ἤκα ἐά 





ΧΙ 

ΑΥ. ἴπ ἴβγϑια ΤΠη ουβοἰθα σοπ θυ ΜΟΥ] ἅθ5 ΟΠ νἰβέθη ἐμ στ8, 

1ΔρΡ5. ΜΏΟΟΟΠΙΧΙΧ. ΜΏΟΟΟΙΧΧ. ΜΘΟΟΘΟΙΧΧΥῚ, ΥΥ αἴύοσν 

16 Τθῆγθ σοὴ ἀ6᾽ ργυδκύβομθη Ὑϑυμθη ἴῃ αδΥ ΟΥΘΟἢ]- 

βοθθη ῬΒΠΟΒΟΡΗΪθ, Θὲ. ΜΌΟΘΟΠΧΧΙΝ, Βαυμδπη Θαδθ 

θ᾽ δηΐπηδ, θἰσβαθθ ραυέϊθυβ ΑΥ. ἴῃ ΠΌΥ5 ΕὐΒΙοοσττη ΝΊΘο- 

τηϑοΠΘουττη ρῬυοροϑαθηιί, ΗΔ]. ΜΏΘΟΘΟΙΧΧΙΝ, ΚΙοὶη 88 

ἘΠΩΡΙΊΒΟΙ6 ἴῃ ἄθνὺ Ν, Ἐ᾿. 468 σ,, Βυδηᾶθηθ. ΜΏΟΟΟΧΧΥ, 

Κ8ῶ8 16 Πρὴγο 465 ΑΥὐ. γομ ἄθυ Τ[μϑὐ, αταζ. ΜΟΟΘΟΤ Χ ΧΎΤΗ, 

Τ ΘΙΘΒΙΆ 6116. Νοαθ ϑὑπάϊθη Ζαῦ Οφβοβιοηΐθ ἀοὺ ΒΟΥ, 

ΤΠ. 10 ργδκύβομθ γϑυπαηῆ οὶ ἀν., αοίμβ. ΜθΟΟΟΓΧΧΙΧΣ, 

ΒΘ ΌΒΘΙΩ181 5 ααϊοη Ζὰν Ν. Ἐἰ., τὰ Απη. Ρ}110]. ΟΧΙΧ, 1879. 

Ρ. 137 5αᾳ. δ πιαΐπ ΕΗ σοσατα ΝΙσοταϑομδοστη, Επιᾶ6- 
᾿ ΤΩΪΟΥΠΩ, ΤΠΒΟΉΟΣΤΠΙ τϑύϊοπθ ροβίαπδηι τηϊπ8 6] ]1οἱὔου ἃ18- 

Ῥυξαγιῦ Κ'ΟΒ]ΘΙΘΥΤΘΟΠΘΥ ὉΘΌΘΙ ἀϊθ οὐβίβομθη Ὕ θυ Κα ἅ68 

Αὐἰβίοίθιθβ, Ορρ. ΠΙ, 8. ρ. 806 864., ΘΡΥΘΡῚΘ ὑππη 810 

ααδοβθοηθιη ἄθπθπο ὑγϑοίαγιῦ ὑτιτὰ 6 ΟΡΘΥῚΒ ΘΟΙΠΡΟΒΙ 0Π6 οὗ 

τηϊοσυϊαΐθ αἀἰββουτῦ ϑρΘαρ ΘΙ 5 ΠΘΡΘΣ αἰθ ππΐθυ ἄθιι 

ΝΘ η (65 Αγὐϊδύοϊθιθβ δύ μα] ΐθηθη οὐμίβομθη Β'ΟΒΥ θη, ἴῃ 

Οὐτχη. Ρ}1}. Αοδᾶ, Μοῃ. ΠΙ. 1841. ρ. 489 β5ᾷᾳᾳ. Αυϊβίοίο- 

Πβομα ϑὑπάϊοη 1., Μου, ΜΌΟΟΘΟΊΤΧΤΠ (1ὰ θαγαπᾶθηι (ὐτητη, 
Χ. Ρ. 171 564.). Θαοοσῦπι ἴξα ἔδοϊο, τα π Πἰοτοβ αφαίάθηῃ Υ͂., 
ΥἹΙ. ὙΠ. ααἰ αὖ 5Βἰπιὰ] ἴῃ ἘΠ ἀθιηλβ Ἰϑσαπίαν, ἴα Δ Ὁ 8115 
σοὺ Θ'ΟΒἸΘιθυτηϑοηογο, ΜυηγοπΘ, Οατϑηΐιο, ἸΘΟΚβομΘ οομὐτϑ, 

ΞΡΘΗΘΘΙ βοπύθηξίατη Ἐπαάθυηο ἰὐἹθαπηθαν, την θυβοβ ἃΡ ἴρ80 

τς Αγήβίοίθ!θ ΔΙ αϊοθιη, δέξϑιηθη ΜΟῚ ΒΟ] ΠῚ ῬΥΙΟΥΘΙὴ απ88 οϑὺ 

46. γοϊαρέαξα ἀϊεβουδξίοπθια, ὙΠ, 193 -- 1ὅ, οὕχῃ 080 

ΒϑΡΘηΡΘΙΟ 5) ΔΙ Πἴβααθ γϑιοίδιη, γϑυττα οούθσα χαοαπθ, αα86 [ΠῚ 

μ18 ΠΌΣΙΒ ἱπυθηϊπηίαν, μα οτημῖα ἰπίθσυτα, 564 μῖο 110 

ἔγαστηθηΐδ, ἐδηΐατη Αὐἱβύοϊθὶ θα, Θ886 οῦτη ἔγαβῦθ 5 Εἰτι θυ 5 

ΔΠΙβασθ ρουγηϊχία, δ᾽ Πβαπθ Ἰοοῖβ ΠΌ]Π]ᾶτὰ αὐϊᾶθτη ἰδούαγδτη 

Ὦ Αἀπποάσμ ἀπθιἐδηξθυ οἱΐτα Ἰοουξαβ οϑὺ 6 Όου ἀϊθ ππέϑυ οἷο. 
Ῥ. ὅ88, ρΡοκίθα γϑίϊομιθιιβ 8118 015 ΟΎΔΥ ΒΒ: ΤῺ 18 Βατησηδ, οι Βἀποῖδ, 
Αγιβύ, δέαᾷ, 1. ». 2ὅ (198) 5αα. 



ΧΠ 

ἔβοῖββθ, 568 Ὠ] ΒἸ ΠΟυΐπτιβ 8Π16 115 δα! ατηθη 5 ἀπ] ογαῦδ, 6556 5) 

οὔτη Βδββουϊο οθηβϑϑμι Ὁ) Οθύθγαμη ἴῃ 8115 ἀαοαπθ 1 ΟΥῚΒ 
πδαᾶ ρϑαοδ ᾿πϑυπῦ, ααδ ἀἰδοιρα]ούατη ρούϊαβ ααδπι τηϑ ΟΊ ΒΥ] 

Ἰπάο]θιη ΒΆΡΘῚ6 νἱἀϑαηΐαυ. Ε65. ΘΙ αΒΠΊΟΑῚ [ἢ Θχϑιηθῃ γοῦδΥ6- 
γυπὺ ΟἹ. Ῥδηβοῖ 6 ΠΕ. ΝΊο., Βοηῃ. ΜΌΟΟΟΧΧΧΊΠ. 6 

Αὐιβίού. ἘΠῚ. ΝΟ. 1. ὙΠ]. ο.. 12---᾿1ὅ οὐ 1. Χ. ο.ὄ 1-ὖῦὖ, Ἐπί. 

ΜΌΟΟΘΟΠΜΤΙΗ, Α. Μ. ἘΊβομον θὸ Ἐπ. Νίοοτα. οὐ Βπιάθση., 
Βουη. ΜΗΟΟΟΧΙΥΤΙΙ, χα οὐ ΠΡτοβ ΥἹ. οὐ ὙΠ. οὐ υἱϊ- 

γαῦτη ααἰπὺϊ οαρυΐ Ἐπιᾶθταθο ρούϊτιβ δαβουιθογθῦ, ΕὙΤΟΖΒΟΙΙΙ 

Θββθηβαχῃ ὑπ}, Β Θη ἄϊχοη 6. ΕΠ ΒΙΘΟΥ τη ΝΙΟΘΟΙΙΘΟΉ ΘΟΥΊΠΙ 

Ἰηὐορτιαίοθ, ΡΊοθη. ΜΟΟΘΟΙΗΙ͂Υ. Βοιμθυκαηρθη Ζυτη 5:6 Ὀθηθῃ. 

ῬΌομο ἄον ΝΙΚ. ἘΠ. τὰ ῬΏ1]1Ο]. Χ. 1885. Ρ». 199 βααᾳ. 268 8αα.; 

Ἂἢ Ὑριαῦ (ἀθ ΠΌγο ΥἹΙ1]. αὖ ἰδοθο) ΥἹ, 1. 1188, 16 -- 
84, αὐοᾶ οὐραὺ Ἐπιαοιηϊογατη 6586 βαύϊθ ἀρυμοηβίγαν ΕἼΒΟΠΘΥ 
Ῥ. 18---ὃ8ὅ (οὗ, 1ρρυίνηῖβ Εἰ. ΕἸ. 1222 Ὁ, 7 5α. οὑτῃ ΕὙΙΟΖΒΟΒΙ ποίδ. 
1949, 8 βαα. 1216}, 82. 5α. 1217, 19 8α. 12208, 106 5α.) οὖ 
1141, 21--114598, 11, Εογίαβθθ θοὰς Δ]16᾽ ἱπαϊοαπάστῃ οϑὺ 
46 118ῦὅδ, 16--1186ῶ, 9, αὰ8δ8 νἱχ ρἷδηθ ουπὶ Αγιβύοθ!β (οἵ, 
1111, 18 βαα. 38 βαα. 1118}, 231 5α4.), Βα ορύϊτηθ οατη Ἐπιάθιηὶ 
(οὗ. Ε΄. ἘΞ. 1224, 15 βαα. Ὁ, 18 Βα. 12ὔδ, 8 8ααᾳ. 1226}, 806.-.--- 
129718., 8) ἀοοίτίπο, οομβθηθιτθ οβύθπαιῦ ΙΔοΚβοὸμ (πὰ Υἱ 1. 6. 
Ῥ. ΧΧΥῚΙ. 109 5α4.): δαὺ οηΐπλ αἰύθγῶ ὑθοθηβὶο 11848,, 10 .--- 28 -Ἑ 
82 856. 80 ἴρβο Ασιβίοῦθιθ βουϊρύα οϑῦ, αὖ ααἱ ᾿θυλῦθυ ῬΘυβ υ ΠΡ ΥΘ 
μος δυρτιχηθηθιμι βαὐϊβ παθαθυῖῦ, οαῦ 851 βρυτίω θϑῦ, ζουίαϑβθ ΠΟ 
Ῥϑυῦ σοπαΐπδ Θἰαργιίθθ αἰββουίαο, 56α 18. οὐ ηῖη0. ΠΟΙ αἱύ ΚΘ 
Ῥϑου]ϊατίθον ἐγαοίασθ. Οδίθγατα γουῦῶ ὕστερον ἐπισκεπτέον 1188, 
16 ποη βαπὺ ἰϑοῦπδθ ἱπάϊοίπτη, βοᾷ γϑοῦθ δὰ στϑίθυῦ ΙἿϑοῖβοι δᾶ 
θᾶτα ῬοΟ] Ι οοΥαχα ραγύθιη, αὐδιὴ 46 Ἰθρατα]α οη 6 ΒΟ Θτθ σοῦ 
Αὐιβίοξο]θ8. 

ἘΠ), Οὐοα 51 γϑύθτῃ οϑὺ, [α]βατη θ586 ἀρραγϑῦ αὐοα 1086 00η- 
οοαϊῦ ϑρθῃρθιαβ ἀν. 50. 1. ». 29 (197): οΟὟνοῦ, σῖθ τοῦ, ἀϊθ 
Τϑθουσοαρτηρ Θαββρυιομῦ, ἀδ88 ἀοΥΓ 2. ΤῊΘ6:] ἀ68 7. ΒπΟΠ 68 
(ο. 12---16) πιοιυῦ σοι Αὐϊβέοθθ!θβ 1ϑὺ, Κϑῆῃ 510} ϑατα ἀ6Υ ΕΌΪΡΘ- 
ταηρ ΘηἐΖΊΘ θη, ἀδ858 δ 16 1. Ἠδθ] 6 (ὁ. 1---11) ἀδτηῖῦ ἔαοΥ 
ἀϊο ΝΙΚοιηδοΐδ, σϑυϊοσθη σθμθα. Οαϊᾷ αὐοά οἸπι αἀατϊαθοταῦ [66 Σ 
α16 απύοι οἷο. 1. 1.: οὰὐπα ἄδηη βύθῃθῃ ἀδ8 ὅ. παπᾶ 6. Β.ΘῊ πιομὺ 
ἔθϑύθυ “, ροβύθω σϑύο ϑαάϊοιῦ ῃδᾷθο: ῃλθθαβθη ϑθΘ ἢ πἰομὺ βοξοσῦ(!) 
8116 ἀτοὶ ἔγαρ] θη ΒΆΘΟΒΘυ πηγαὶ θ] 8 (1) ἀπ πούμυγοπαιϊρ ([) 
δυΐσορσοῦθη σοεάθῃ οὐο! -- Οδίοσαμη οὗ, αὐδὸ δαποίαυὶ δὰ 
1181, 10. 11418, 20 8α. 1149, 80 854ᾳ. 1117, 17 56. 

μων, 







ΧΠῚ 

ἘΙΘΟΚΙΘΥ Πὶ6 τοὶ θυ ΝΙΚ. απ Βυὰ. ἘΠ. σθιηθι βϑτηθη 

ΒαΘοπου, Ζοιύβοιν. ἢ. ἃ. ΑἸδουύματηδυυ. 1880. Ρ. 118 5ᾳ6:; 

Μάαπτο ΝΙοοσηδοῆθϑῃ ἘΠ Π1ο5 θΟΟΚ Υ, Εἰπἀθταῖδη Εἰ Π108 ὈΟΟΚ ΤΥ, -. 

Ζοαύτη. οἵ οἰδββῖοαὶ πᾶ βϑοσϑᾶ ῬΒΠ]ΟΙΟΡῪ Π|. 188. Ρ. ὅ8 56ᾳ.; 

Απύομ Θαδα ᾿πἰογοθᾶδαὺ γαύϊο ᾿πύθυ Εἰ. Ν. 1. ὙἼΙ, 12---1 οὐ 

Χ, 1---ὅ, αοᾶδηϊ ΜΟΟΟΘΟΙΥΤΙ, Ηρ οκον 1)85 απο ΒΌΘΒ 

ον Ν. Ε, περὶ δικαιοσύνης, Ζο᾽ύΒοιν, ἔ, Ογτηπδβίαϊν. ΧΥ͂Ὶ, 
1802. ρ. ὅ18 βαᾳᾳ. Ζυγ Ν. ἘΠ. 465. Αν., ῬΏ1ΟΙ]. ΧΙΧ, 1868. 

Ρ. 451 584ᾳ. Βοϊξγταθρθ χὰ} Κυιθκ πα ΕγΚΙδθυυτρ ἄ88 510- 

Ῥοηέθῃ ΒυΘΙ5 ἄρον Ν. Εἰ., Βοῖοὶ. ΜΏΟΟΟΊΧΙΧ, Μόοῦτο ὁπ - 

Ἐ: Ν, Π, τ. ὅουχη, οἵ ΡΆ11Ο]. ὙΠ]. 1876. ρ». 188 56ᾳ., 811, γοὶαὺ 

Ηβρκο ὕθρ0οι ἄδβ ἔαθηξεθ ὈπΟἢ ἄρον Ν. Εἰ. 465. Αν., ῬΏΠΟΙ. 

ΧΥΙ. 1861. Ρ». 60 54ᾳ4ᾳ., Νορῦθὶ Θαυδοβιϊοησση Αὐτβϑυοίθὶθα- 

ΤΌΤ Βρθοίηθη, ΒοιῸ]. ΜΠΟΘΟΊ ΧΙ. 688 νἱϑυὺθ οδριῦθὶ ἴτὰ 

δυβίθῃ ὈθῸη6 ἄθν Ν. Εἰ., Απη8]. ΡΒ110]. ΟΧΤΧ. 1879... ». 28 54ᾳ.; 

Τὰ οΚβοπ Οἱ βοχὴθ μαδλανοὶ ἰρ, ἔν. Ν1.. Ἰόύσι ΘΕΡ αν." 

1872, ». 808 βαᾳ. Οπ αἰἸδβΙοοδύϊομβ ἴῃ ὑπ ἐθχὺ οὗ ὑπ δ 

ῬΟΟΚ οἵ {πμ6 Ν. Ἐ;., 1014, ὙἹ. 1876. ρΡ. 100 5αᾳ. ΒΙπρί]ο05 βίπγαϊ 

ἸοθΟβ ΤΑΤΑΞΩΣΟΑ ὙΑΥ ΘΘΠΘΥΒ βαθὺ αα86 βουϊρδιὺ ΤΎΘα- 

ἀπ Ρατρ Ηϊβίουίβομο Βοιίσαρσθ σὰν ῬΒΙΠ]οΟΒορΕῖθ. ΠΠ. Βουοὶ. 

ΜΌΟσΟΘΟΠΥ. ". 882 βᾳᾳ. ΠῚ. Βουοὶ. ΜΟΟΘΟΠΧΎΤΙ ". 899 βαηᾳ. 

ἘΠῚ χαϊηῦ! ἸΙΌΤῚ ρυιδυϊηθση ογάϊηθηι ὑπ αύθπτη ϑατηοαυτη 6586 

Ῥ᾽ στα οὐθατἀθυπιηῦ: ΘρΡῸ Π85 ρθυθαν θα οΠμ68., απι88 1 ὉΠ ΙΠῚ1Β 

ΟΔΡΙΟθυ8. τϑυθσῶ ἰηδυηῦ, 1ἃ χᾳυοα Ρῥυϊτηβ ὈΥΘΥΙΘΥ τηοποῖΐ 

ς ΒΚΡΘΏρΡΘΙαΒ, ροβίθα δοουγαῦιβ ἀρουτηὺ ἘΊΘΟΚΉΘΥ, τηϑρΉ θη 

οοΥΐθ ραγίθμι 6 ἀαρ]οῖρτιβ Ρούϊαβ Ὑθοθη ΒΟ θ8 οὐὐαθ Θ586 

οατη ΒΊΘΟΚΉΘΥΟ οὐ ΠΒΒΟΥΟ ΔΥΙΓΟΥ, ὑὐϑηβροβι μα 5. 60Π- 

χα [0116 γ6 οομϑῦ βαθὺ οὐ Κὅρθῃρϑιαβ ᾿ρ086 οὐ 8111. Ἐῤ Μυτχο- 

ἐπ αὐϊάθηη γουρδ ἑαπίαμι 1184 8, 24 54. πῶς μὲν οὖν ἔχει 
τὸ ἀντιπεπονϑὸς πρὸς τὸ δίκαιον εἴρηται πρότερον ργϑθ- 
τηΐβϑα καὶ ρατίϊοα]α οὐ εἴρηται πρότερον 560]τι515 δηΐθ 1139}, 
29. εἴρηται, ΒΡΘΏΡΘΙἋ τηοᾶο 11878, 51 ---11888, 8 (ὃ. 14) 
δηΐθ 1154, 2ὅ. δεῖ, ταοᾶο 118θ08, 10 ---11878, 4 (ο. 11. 



ΧΙΥ 

129) ροβὺ 11888, 8 (ὁ. 14), Βα πίου Εθομπον 1186, 10 --- 
11378, 4. (0. 11.129} Ῥοεῦ 118714; 80 (ὃ. 15), ἘΠ δὴ" 
Ὀχδπάϊιβ (ΘΘβομιομΐθ πᾶ ϑγϑύθπι ἄν βἰδαίβ- απ Βοομίβ- 

ΡἈΠοβορμῖθ. 1. Πἰρ5. ΜΌΟΘΟΙΧ. ρ. 828 544.) 11848, 2. 
πρότερον ἀο]οίο 11848, 234. πῶς -- 1188, 1ὅ. ἐπισκεπτέον 

δηλ 1158}, 29, Ζ6116Υ (ΡἈΠοβορμῖθ ἄθυ αυίθομθη 1, 2. 
Ρ. 047), οὐ Ηἷο αυϊᾶθπι τϑοῖθ, 1187, ὅ ---11888, 8 (ὁ. 18. 
14) ροβὺ 1158, 18. τούτοις (ο. 16) ὑγδίσογθ γοϊπθυαπῦ. 
Ουΐρυβ οΪὰβ τηαβθυθ 856. δοοοιημηοάδηθθθ γΘΥυ ΟΥ̓ ΠΘΙῚ 

ΒΌΠπΟ εβ86: 1182}, 21 -- 1188}, 28 (6. 8). 1184, 34 -- 
2ὅ. πρότερον. 1187, 81---11888 8 (ὁ. 14). 1188}, 29 -- 
1184, 16. καϑόλου (ὁ. 9). 1184, 2. δεῖ --- 118δ8, ὅ. 
11848, 16. ἐπεὶ --- 28. 118δὅ4, 6---11878, 4. 1188, 
4--Ὁ, 18 (6. 1ὅ). 1187, ὅ --- 80 (0. 18) οοπίθοῖῦ ΜΌΠΤΟ, 
φαῦ ἢππο: 1182}, 21 -- 1188}, 28 (6. 8). 1184, 24 -- 
11858, ὅ. 11335»,.29--11848, 18 (6: 9): 11388. 28 “- 

ν, ὅ. 11848. 14 ---28. 118δ8, 6---11868,9. 1187, ὅ-- 
80 (0. 18). 11868, 10---11878.. 4 (6. 11. 12). 1188, 4 

--ο7. υ.6--18. 11878,31--11888,. 8 (6. 14) δαὐ Βυπο: 
11878, 81--11888, 8 (6. 14). 1182}, 21---1138}, 28 
(6. 8). 1184, 24---118δ8, ὅ: 1188, 29---11848, 18 
(6. 9). 1188, 28---", ὅ. 11848, 14---28. 1186, 6 -- 
1186, 9. 1187, ὅ --- 80 (ὁ. 18). 11868, 10 ---11874, 4 
(6. 11. 12). 11888, 4 ---27. 1188}, 6---[Γ18 δυὺ ἢυπηο: 

1132}, 21-- 1188}, 28 (6. 8). 11848, 24 --118ὅϑ, ὅ. 
11878, 31--11388, 8 (0. 14). 1138, 29 --11848, 18 
(6. 9). 1188, 28---Ὁ, ὅ. 11848, 14 --28, 118δ4, 6-- 
1186, 9. 1187, ὅ --- 80 (ὁ. 18). 11868, 10---11878,4 
(ο. 11. 12). 118848, 4--27. Ὁ, 0---18 Ηδιρκίαβ, πὰπο: 
1182}, 21 --11848, 18 (ὁ. 8. 9). 11878, 26 --- 830. 11848, 
οὅ. δεῖ -- 118ὅα, δ. 11848, 14---16. καϑόλου. 1188, 
60--18. 11848, 16. ἐπεὶ --- 28. 1188, 14 ---118608,. 9. 

1187, ὅ -- 2ὅ. 118608, 10 --- 1187, 4 (0. 11. 12). 11888, 

Ὑ. υ ὙΨ στ Ὑ ΎΘΝΝ ὌΝ 







ἝἜΠΜΕΕ 

ΧΥ 

4---“1. Ὁ, 6-- 18. 11388, 28 ---", ὅδ. 118448, 34--- 25, 
πρότερον. 11878, 31 --11888, 8 (0. 14) ἩδΘΟΚΟΥ, Βυπο: 
1152. 21 ---11848. 28. 1188, 10---118568., 9. 11578; 
ὅ --- 1188. 8 (ο. 18. 14). 1184, 24 --- 118δὅ8, 1δ. 1186, 
10--- 1187, 4 (ο. 11. 12). 1138, 4 --, 18 (ὁ. 18) 
Ὀθθουθοίαβ (αταπᾶνιββ ἄθυ ὕθβοι. ἄθυ ῬΏΠ]ΟΒ. 465 ΑἸθουθῃ. 
ὁ; Ἢ, 5». 94.8: .δἃ: ΤΙ. .» 149. ὁ, ΤΥ; 1.160. ὁ Ὕ. 

Ρ. 117), πὰπο: 11848, 1. καὶ ἡ μὲν (κατὰ μέρος» δικαιο- 
σύνη --- 12. ἔτυχεν. 1188}, 80 ---11848, 1. ἄκρων. 1184 ἃ, 
12. τοῦ --- 10. καϑόλου. 1182}, 21 ---1188}., 28 (ὁ. 8). 
1184, 34 ---118δ8, 16 (ἀο]οίο 11848, 2ὅ. πρότερον). 
1180}, 80. τῆς δὲ πολιτικῆς (κατὰ μέρος ἔομ 68) δικαιοσύ- 
νῆς -- 1182}. 320. 118δ8, 16--11878, 4. 11888, 4 -- 
Ὁ. 18 (6. 16). 1187, ὅ ---11888, 8 (ὁ. 18. 14) ΤΥθὴ- 
ἀθ]θηθυυρῖαβ, αἱ 1158}, 29 οὖ ὑδιβατϑη {γαρυηθηύυτη, 

. (ἀοα ἢδο οθογύθ ἔουτηδ πυβαῦδϑηη Ἰοσθτη Ἰἀοπθαμι Ὠδθθϑύ, 

11844.,.160. ἐπεὶ --- 28 Βροοϊααϊῦ, πὰποὸ ἀθηίααθ: 1129 8, 8 --- 

11. ταῦτα. 1187, ὅ -2ὅ. 11298.,.11. οὐδὲ --- Ὁ, 6. ἀγαϑά. 

11878, 20 ---80. 1129}, 6. ὃ --- 1188}, 858. ἐστίν. 1188 ἃ, 
80. καὶ --- 81. γυμναστικῇ. 1188}, 88. ἡ --- 11348, 18. 
1188, 28 --- 80. μέσου. 851. ἀλλ᾽ -- 84. ἀδικίας. 1184, 

82. ἐν οἷς δ᾽ (γὰρ) --- 88. ἀδικία. 11888, 84. τὸ δ᾽ -- 
Ὁ, ὅ. 11848, 14---160., χκαϑόλου. 2ὅ. δεῖ --- 118ὅ, 24. 

᾿΄.11848, 10. ἐπεὶ --- 28. 1188}, 28 --- 1187, 4. 1138, 
4--Ὃδῖ. ν, 6--18. 11848, 34 ---2ὅ. πρότερον. 113878, 
81 ---11888, ὃ (ο. 14) ΙΔοΚβοι, ααὶ ἰδτηθπ 46 τϑοΐα σϑυρο- 
τη 1148, 82. ἐν --- 58, ἀδικία οὐ 11888, 80. καὶ -- 
851. γυμναστικῇ 5646 'ρ8β6 ἀπθιαῦ. Ῥγϑϑύθυθα, θϑοάθῃ ὑθια- 
ῬοΥΘ οὑπὶ Ηδιηρκῖο Μηθηβοῆοσο αἀποαὰθθ 11848, 34.-.-- 

118ὅ8. ὅ δπίθ 1188}, 29 ὑγϑῆβρομθυθ ρ]δουϊύ, Νορίβ]α8- 

αὰθ 1188}, 29 οὐ 11848, 324 ---28. πρότερον ἸοοοΒ ἰπΐον 
886 τησίϑγα οὐ 11848, 10. ἐπεὶ --- 28 ροβὺ 1185}, 8. πράτ- 
τειν ἰγ8101] υἱχ στϑοίθ ᾿ἰυβδιύ, [ὰ ΠΥ δαΐθιῃ βϑρύϊμαϊ οαρὶ 8 



ΧΥΙ 

ἀπ ἀθοῖμη ῬΥΙΟΥ ΡΒ ΤΑΪΤ 5 586 γϑρϑὑϊομ 685 ἀθίθχθσγιηῦ ΗΒΘΟΚΘΥ 

Βαββουϊαβαθθ, ουτηαιθ ἰἴδπὶ ΒῈ Ὁ ΡΥΘΙῸ ουϑηῦ ΘΧσ 880 τηθὰ 

οαϊδίομθ Πρτὶ ΥἹ, οὐ Ὑ11., θοθθ τὰ ]81 αἰθυθαν πονὰβ ΠΌΘ]1 8 

Ῥαγύτα Ἰαιᾶθ 1115. ΔουΤαΪ 5 ραγύϊμη,, πἰδὶ ἜΠΟΥ, πἰτηΐδθ 58Ὁ- 
ἐλ 15 οὐ Ῥυϑθροβίθυι ᾿ἱπᾶϊοὶ ἀοσαχηθπύπμι, 1. ὕοοκΚ ὙΥ1]- 

805 Αγϊβίοίθ!αμ. ϑύπᾶϊθβ. 1. χοῦ. ΜΌΟΟΘΟΠΧΧΙΧ, οαΐαβ 
ΒΟΥΊΡΟΟΥ τηδχίτηδτη Πουιη οδρίδατη ρᾶγύθμι 6 ἄσδθυβ οοτη- 

ταθηὐαυ μα σϑύθσατη ρουϊραύθυϊοουυση, ααἰθαϑ μῖῸ 1110 

οὐΐϊαυη ἐουύϊϑτη αὐδγύδιηατιθ δαϊαπριῦ, Θομρι]δύθιη 6886. αθ- 

το βίγαΘ οοηδύτιβ οδῦ. Οὕδβ ΥΘΟΘΠΒΊΟΉ 65 αἰ θυβαβ αὖ 5ΘΟῸ- 

ἄστη αἰβουηθη, αποᾶ ᾿πέθυ θὰβ βύδθαϊδ, δϑύδθ!β ἤδὸ 56710 

ΑΒΟΘ Εὐύουῖβ ᾿πδὶσηΐδηηιβ, οοσΐθ ΒΟ πθαὰθ 80 Αὐϊϑύοίθὶθ 

πθαὰθ 80 Εἰπᾶθπιο ργοΐθοῦα θϑ8θ οοπύθηαιθ, ααϑιηααδιη ΠΟΠ 

αὐϊάθηιη πθραὺῦ ΠΟΠΠΌ]]ἃ ὙἹἱᾶθυὶ ἱπ πδῸ ΟΡΘΥΪΒ ρᾶυῦθ ΒΌΡΘΥ- 

6586. αὰδ ἔογβιύδῃ 80 1080 Αὐϊβϑύοίθὶθ βουιρύα βιηῦ, δ᾽δαὰθ 

6χ πιάθιηο Πϑιυβύα 6586 Ὑ61Ὸ ργοχίσησση παροὺ, Εὖ Εππάθιηο 
ααϊάθηη δηὐϊατιαβ ΠΟῚ ΒΟ] τ οἱ σἱἀθίυν ᾿ηϊὐπτη 1145, 1ὅ --- 

Ὁ, 20 ρδιυοὶβ νϑυβίριιβ Ὁ, 106 --- 19. εἶναι Θχοθρθϊβ ροβύθδ 
(μθβοῖο 8ῃ ἃ Θοιηρι]αύουθ ἀθιηθαμ}) δι ἀ1{15 5), σουατα οχ ἘΤΗ. 
Ἐπ, 1285}, 18 ---18 οὕτὰ ῬγοθΘὈ"ΠὕοΥ οοποϊαᾶδὺ Ἰᾶτὰ 80 

Ἐπιάθιηο Ἰθοί8 θϑϑθ ρυδοίθσ. 1145}, 2 ---ἰ οἄδιη 1146}, “ 

Ω--- 5 υἱχ 1η6]]16σῸ, (πὸ τ ροβδιπὺ ᾿ηξογοθαθπηίϑ 114 Ὁ, 

4Αθ0᾽, ὅ γϑὶ οϑυῦθ τηϑῖου ΘΟυ ΡΆΥΒ 80 1080 5 δρ1- 
γί δια ἀϊοατ. Οοπίτα σπάθη απδ γοὶπαὰὶ απθαηῦ 6 

ὙΠΒΟμ5 βϑηὐθηὐα π151 ἕοσίθ ρϑτιοδ, 118 οχ ἃ ἴοπύθ ραίὰ ἡ 

δδαπθ νἱχ ρίασα ρῥγοΐθοϊο. πθαυϑασδηι νἱᾶθο. 51 θη θᾶ, 

αα88 δαὺ πυῖο δαὺ 111 δυοίου! ᾿πηρουθύ, ἴα Βουιθίσηαβ, αὖ 6 

ῬΥΐουθ οοἸυτηπᾶ ἴῃ Ῥοϑύθυ!ουθη ὑγϑηβουγσγαηῦ, θϑααθ, ἄθ 

"ααϊθα5. Π1Π1] οουι ργοαιῦ δαὺ ᾿πῦθυ Ρ]Όγο5. βθηθθηὐϊαβ ορύϊο- 

πθὴ ἄἀδὺ δαῦ αα88 ῬγῸ Θοιηριθύουϊβ ἄθιησση δα ϑηη θη 8 

ΒδΔΌΘΥΘ υἱἀθύαν, ἱπ αἰῤίταδ, οοἸυτηπα χ ἰὐΐοστϑι Βα ρθυβουιρύδ 

ΘΟΙΏΡΟΠϑτητΒ,. ῥα], ἔγαρυαθηθουττη ΥΥ ΠἸβομΐδηδ, ἢᾶ 60 Θϑὺ: 

Ἐ) Ἰάϑμν ἱπάϊοαῦ 46 1146}, 28. καὶ --- 29. ἀγνοίας. 

. 







ΧΥΙ 

Οδϑίθσαμθη οομβίθου τἱῃὶ οχ Ππ80 ἀἸβροβιθομθ υΥἱχ τηυ]Ἱῦο 
ΡΙατα ὅ) ρίδοθσθ, ααϑιὴ ἀθ ααϊθὰβ δαοῦου οαπι ΒΆΒΒΟΥΙΟ Ρ]ῈΒ 
ταϊμτιθυθ οοηβϑηθῦ. ΓῊΡΥΪΒ ΘΡῸ απἰάθηη, αὐρούθ οἱ τα] ηἴπγ6 

γορυῦΐαββθ νυ ἀθαθασ απο ἀθ 1146, 851 ---1147}4 17 ορὑϊτηθ 

ἀἰϊββοσϊ Βαββουΐαβ (ρ. 127--- 129) διἴβασθ ἸοοἿ8. δυὺ Βθῃ- 
ἐδηξϊδι τὰ816 ἰη θ] 16 χῖ586 δαὺ τοὶ που ῖθτι8 αἸΒουθρϑη 118 οὐ τὸ- 

Ῥαρτδη 115 πἰτηϊαμι ΡΟΠΘΥῚ5 ὑυ] 1586. 1185 ᾿π ΘΠ. οδ888 

γΘᾶ 056 οοσϑηΐθβ, ΟἿ ποῖ οἰΐδιη 1146}, 8---14, 24--11488, 

17. 1148}, 1---11498, 24. 1108, 9---16. 82 5αα. Ὁ, 29 

--11ὅ28, 86 (ραποὶβ οχοθρίϊ8) 80 'ρ8ο Αυϊβίοίβθιθ, 1148, 
92 --ἾἸ, 14 αἰΐδατιθ 80 Ἐπιάθηηο οὐἱοίπθη ὑγαχίββθ Ὁ) γϑυ!- 
ΙΓ} Πσητιτη ΠΘΌΘΔΠΙ, ΡΥϑθβουθιτη Οα]ὴ ἴῃ Αἰ ύθυα ΥὙΘΟΘΉΒΙΟΠΘ 

1147}. 28 ---1148 8, 17 51}1] 1η6586, αποᾶ 8 5ο]108 ΑὙΥἰϑύοῦθ 15 

ταὐϊομθ τϑοθᾶδὺ, 1 8018 αἰΐοσα 1148 8, 22 ---Ὁ, 14 ἀθρυθμθμαιὶ 

γοϑβυϊσία 118 Ἐπιάθυῖδ, ἃ ΕὙΤύΖβοο 8] }Ἰ5απθ ᾿παάαρσαῦϑι, ααα ταν 8 

αὐγϑιηααθ 80 αἰγοαπθ δια αϊοαγθ νϑὶὺ, βοιΐθ ἀθηπομπδίγδυθυῖ 

1088 ὙΥΊβοη. δ'6α πο πδοίθημβ: ἔθιηριβ Θηΐτη οϑὺ ἐαπάθηη δα 

Θ08 ὑγϑΉ 5116, αἱ ΒΙΠΡΎ 15 0018 αὖ ΓΘΟΘΉΒΘΙΙΒ γ6] ΘΙ ΘΠ 8615 

δῦ Ιηὐθυρυθίδη 18 ορθύᾶτη αἀθαάθγαμῦ, ϑᾳηῦ δαΐθηι ρυδθῦθυ 

Ἠδββουϊασῃ 8] οϑααθ, ἀθ απ] ὰ8 ἴδηι αἸχὶ, ἸΠΡΥΪτἶβ Ὠϊ: Η. Τὰ. 

Μ. Οπ ἐμ ἱπὐθυρχθία ίομ οἵ ἃ ρᾶββᾶσθ ἴῃ {π6 ΝΙΘουηϑοιθαπ 

ἘΠμ1ο5. οἵ Ατὶβέου!θ. Βοοκ Υ. ΟἿ. 8, ϑουτπ. οἵ οἶδ58. δπᾷ 

βϑουθα ρ}110]. 1. 1884. μ᾿. 844---848 (6ςἱ οδ]οααϊξαν Μαητο 
1..1.), Βτϑῖθυ θ6 διηϊοϊξία, ρυϊποίρατη. Εἰχρ!οαῦατ Ἰοοὰβ ΕΠ. 

Νῖο. ΥἼ|. Ρ. 1158 (8, 27 564.), ιᾶθθο. ΜΘΟΘΟΙ ΜΉ, Οποκοπ 
Ἐχηθηδαύϊοητιι ἴῃ ἀν. ἘΠΗ. Νίοοσα. οὐ Ῥο θα Ξρθοίμηθῃ, 

Ἠριᾶθ]0Ρ. ΜΌΟΟΘΟΙΧΙ, Μυθηβομθυ Οαδοβέϊοπυτη οὐδϊοδ- 

γα οὗ δχθρϑίϊοαστπη ἰπ ἀσ. Εξμ. Νίοουη. ΒΡΘΟ θη, ΜΔ. 

Ἔ) 11498, 34 ---11ὅ08, 8 τογοῖῶ βαηὺ ἔογίαββθ οοηβαΐα 6 
αἴνθυβὶβ ἔγαστηθηίβ, 56α δοοαγαίίογα, ποι ἀδἢπῖο. 

ἘΒΡΠὋ Οὕδθ γϑυθὶβ διεέλομεν πρότερον 11488., 26 οἰξαηξατγ, 
παβαπδτη ἴῃ ΕἸ ΒΪΟΙΒ ἸΠνΘΗΪἹ πθαὰθ ἴῃ ΝΙΘΟΤΩΘΟμοῖβ πθαὰθ ἰπ 
βουυαῦβ ρϑυξϊθαβ Επιἀθιηϊογθση τποπυϊὸ ΞΘρΘηρ 8. 

Απιβτ, ἘΠ. Νίο. Ὀ 



ΧΥΠΙῖ 

ΜΡΌΟΟΘΟΙΧΙ, δου γ θη. Ανϊθύοὐθὶ, β αν θίθ θη, 1,108. 
ΜΗΏΟΘΟΘΟΙΧΙΨΝ, Τηϑ]η πη ΟΡβουγαίίομθ οὐ δίοαθ ἴῃ ΑΥ. 

Ἐπ. Νίοοιι., Η4]. ΜΌΟΟΘΟΊΧΤΙΥΝ, Βουπαγ5 Αὐἱβίοίθὶοβ πᾶ 

ΟἸθιηθηβ, ἴπ ὅθ. ρΡ}110]1. Βομη., Τρ5. ΜΌΟΟΘΟΏΧΙΨ, 

Ῥ. 808 56αᾳ., ΒΙομΒαντὰβ Νούθβ. οὐ Αὐ. Ἐπμϊοθ, Φουγη. οὗ 

ῬΏΠΟ]. ΤΥ. 1872. Ρ. 160 βαᾳ. Βγνδῦθυ ἃ ραβϑᾶρθ ἴῃ ΑΥ.Ψ 

ΕΒ. 1018. ρ. 218, Αὐἱβύοίθα, ᾿θ1ᾶ. Κ, 1874. Ρ. 115 5ᾳ. 

ΒΟΘΒΒ6 1 Οομαιηθηξδυϊαβ δὰ Αὐἱδύούθβ ΠΗ. ΝΊο. Πρσατα Ψ1Π 

οὐ ΙΧ, ΕἘπ|. ΜΏΟΟΟΙΧΧΊΠ. Οομρ! να θἰαβιηοαιϊ ργϑούθυθα 

ἐγδοίανουιπῦ 5 ΡΘησ 115. οὐ πο ΚΘΗ 5. ΠΟ ΒΟ] ΠΤ 10018 

ἴδ ΒΌΡτα 811 015. σϑυατη οὐδ 1 ΟΘΗΒΌΤΙΒ ΔΙΠΟΥατη ΠὈγῸ- 

ταχα, 1116 οαϊθϊοηῖθ ΕΠ πϊοουττη Ἐππἀθιηϊουτιαχ ΕὙἸΖΒΟΒΙδηδ 6 

ΟΥ̓ Λθμοθπου σ6]. Αη. ΧΧΧΤΥ͂. 1862. 1. ρ. 438 5α4ᾳ.), ΐο 
σοχηχαθηζα οτΒ Βαββουίδπδθ (Νϑθ Φθηδου 1. Ζ. 1874. Ρ. 889 
--841): πθὸ ποὰ Τ᾽ μπατ οὗὔτι5 ἴῃ οοπβαχα θα ϊοπῖβ Βδτηβδτιθ- 

τίδθδθ (ἔν. οὐἱῦ. 1879. 17. ῥ. 168---1171}) 585 οοπίθοξαγαβ 

Θαχῃ Ἰθούου θτι5 Θοταμπηϊοδνῦ, Θα 5 δαύθιη, ἴῃ αὰδ8 ποῖα τὺ ΤΟ 8. 

ΘοΘΙΊροΥ, ἀγα ραν ΟἿ ΘΚ ΘΗ 15 ἴῃ ΕἸΟΙΒ 1. 1864. Ρ. 109 βΒαᾳ. 
218 54ᾳᾳ. Οδύθγτιμι οομἴθγθπᾶδ βαπῦ αὰ86 οοτηροβιθσπιηῦ Β 6. - 

ἄϊχϑη Ὀὶθ δυιβυουθ! βοηθ οὔμικ ἀπα ΡΟ θκ, ῬΉΠΟ]. ΧΙ, 1886. 

Ῥ. 881 βαᾳ. ὅ44 βαᾳ. ΧΥ͂Ι. 1861. ρ». 465 8644. οὖ ὅ' 56 1}18} 

ΦΑΒΥ β ϑυϊοηύθ ἀΘΡ Υ 16 ΕοΥ ὑβοιγιθξθ θυ ο]18585. ΑἸ θυ υτηβυν. 

1. Ρ. ὅ90 56ᾳ. ΠΙ. Ρ». 861 5αα. Κ. Ρ». 271 5αᾳ. ΥἼ.. ». 888 5αᾳ. 

Οὐοπϊθούαταβ ἴῃ ἴρθα γϑυρα πιὰ ἴα πιυ]ύαβ ΥΘΟΘΡΙ: 

βϑθρίαβ αα86 ταϊηὶ ρΙδοθηὺ βα έθι σθυβαβ ἀταποῦ!β ΕΠ 6 18 ἴτα- 

Ῥυϊπηθηᾶδβ ουγᾶγ!. Γηῤουραποίϊοηθιη ὑδοῖύθ τη αὔδν! ΒΘ  ββίτηθ. 

Τὴ ἰδίου δαὺ ΡΙΘη6 βου θη 18. δαὺ 6] 8106. γ6] οὐαβὶ [0]- 

Ἰοπᾶϊβ, ἴῃ οὕτως οὐ ν ἐφελκυστικῷ ϑιιῦθ ΘΟπβομϑηῦθβ ῬΟΠΘΠΟ, 
ἴῃ οὐϑείς γ6] οὐδείς, γίνεσϑαι γ6] γίγνεσϑαι. γινώσκειν γ9] 
γιγνώσκειν βογθθπᾶο ἀθίαπθ βϑοαξαβ βατῃ ΚΡ οοἄϊοθιη Ργ8θ- 
οὐδηὐἰβδίταιπη οὐ δηὐατἰββτηθσχη, πἰδὶ αὐοᾷ ργὸ οὐδ᾽ εἷς 
οὐ οὐϑ᾽ εἷς Βοιιροὺ οὐδείς οὐ οὐϑείς γϑοθρὶ. ϑυρα τὴ 
ααΐϊᾷοπι ἰπαῖοθ 80 ἴρβο Ασϊβύοίθιθ πὸὰῖὶ ῥγοΐθοία οδΠ061118 







ΧΙΧ 

8188) [], Ἰδοιηβ ἀθυοσγδία 818 ζ), διῖθμο ἰοῦ ροβιύα ὯπῸ 
αιβϑύθυϊβοο Ἑ ἰΌῚ ἰηβουίο, ὉΔῚ ρυιβύϊπϑυη Θουθτη βθᾶάθιῃ [1586 
τθοΥ, δὶβ [|4 ἄπογυτη Ἰοσούαμη, ααἱ Ἰηΐθυ 86. ΘΟΙΠΤη 841 

ταϊῃὶ νἱἀθηΐαν, αἰέθγυτα οἰβάθι [ | δἰύθυασα Η15 [1], ἴπ ἀαρ]1- 
οἶθαβ ἀθπίαπθ, απδ8 γοοϑηῦ, ΥΘΟΘΏΒΊ ΟΠ Ότι8 ΡΟΒΟΘΥΙΟΥΘΙΩ., ὩΪ81 

Ῥούϊαβ αἰῤθυατα αἰγϑῖὰ αὐροΐθ ποῖ σϑπυΐηϑηη 8110 1110 ὉΠ01- 

ΠΟΥ ΘΌΠΘΥΘ [1] ΒΘοΙ δὶ, Πἰβ [} ̓  οἰγτουτηβουῖρβὶ: ἄπο ϑαΐθηη 
ἀϑυθυῖβοὶ Ἐκ Ἰδοῦπδθ βαηὺ βίρηστη. ὍΡῚ ἴῃ ὙΘΥΌΪ8. οοπϑέϊ- 

βυϊαθπαϊβ 80 οαϊεϊοπίθυβ Βοκκουϊαηῖβ (ΒΚ.} στ] τπϑίοτα 
(ΒΚ. γϑὶ πιίποσθ (Βκ.), Ἐυϊσβομίαπα (ΒὙ.}), Βαταβδαθυῖδη, 
(Βν.), Τδοκβοπίδπδ, (18.} τθοθϑβὶ, βθιαρθυ Ποο ἱπᾶϊσατθ ἸθοθοΥῈ 
αὐὐῖ16 ταϊῃὶ νἱἀθθαύαγ. ϑισῖα ΠῚ ΠΡ τα ἀᾶμῖθαϊ, αὖ ρῥυὶ- 
Τῆδ 8 ΒΘΙΏΡΘΥ ΘΟΘΙΘΌΤη Τη8ΠῸΒ ὙΘΒΡΙΟΘΥΘΙΏ, ποθ παπι6. ἐϑηθπι 

ὙΘΟΘ  ΟΥ δἰΐατη ᾿Ἰθοξϊομθη ἰηβθυτῦ, ἴῃ ρϑΥθη 681 μος 881]- 

ΘΘΥθτη. (ΟΙΏΡΘΠΙ5 πἀϑὰ8 βάση ἴθυθ δ: Ὀυ. βιρυιδβοαῦ ρῥυ]- 

Τηϑ τη ΤὨΘΉΠΤΗ., ΥὉ. ὙΘΟΘΗΦΙΟΥΘΙΩ, ΟΟΥΤ, ἴῃ ΘΟΘΙΟΙθῸΒ ΟΥ̓ ΠἾ τ 

Ῥτδϑίου. Κ᾽ οουγθοίϊομθιη 80 ἴρβο ΠΙἸΡυαυῖο ρῥγοΐδθοξδιη σϑὶ 

186 ΟΥ̓ΘΊΏΙΒ, τηρ. αα86. ἴπ Τηϑ ρΊη6 βουιρύδβ, βυιηῦ, γρ. Τηρ. 

Ἰϑούϊομθηη, ατι8.6 ἴπ ΤηϑΥΡΊΠΘ γρ. ποῖϑ, ρυϑθυηϊβϑδ ἸΘοΊθαν,, οϑῦ. 

οοίθυοϑ οηΐθβ, 6. 6. ξεξ ουση οΘἐΘΥῚΒ οὐ τι. 6Χ ΞΘΧ ΘΟΥΏΤΩ 

ΠΠΙΘΙΌ, 6 ααϊθι8 ἀρίαπθ πδιβὶ, ΓΚΌῚΜΡΟΡ ΑἸΆ. γε] οουίθ, 
ὩΌῚ 6 σϑίιβία ἐγϑηβιδίϊουιθ Τιαἰΐηδ, Ἰθούϊο αγᾶθοα ρϑυβρίοὶ 

πθααῖῦ, 6 σθύθυογατα ἀπ ΠαπιΘ. ΟΥ̓Χ, τες οουτοχὶὺ (οουυθχθυπηῦ), 

611. Ξ--- δῃῃθηᾶαγὸ (θη πἀαγογιιηθ), ΟΠ. τε ΟἸΠΩ 5511, ΒΌΡΡΙ. 

Ξες ΒΌρρ] νι (βαρρ᾽θυθγυπὶ), δᾶ. -ς δἀάιαϊξ (Δα! ἀογαπ!) 
γ61 δἀαϊίαχη, Θϑα. τη. Ξε θδιἄθυη τηϑητιβ, τηρ΄, ΤῸ. Ξξ ἴῃ 1η87- 

Βἴπθ Ὑϑοθῃ τοῦ ἸηϑΠιβ8, 560], ΞΞ- Βθο]ιβιὺ (Βθο] αβϑυτιπθ), οἱ. Ξε 
οοπίθοῖὺ (Θοπίθοουπιηθ), ἐγὶ. τες ἐγαϊθοὶὺ (ἐγαϊθοθυτιηθ), ἐγᾶπβρ. 
--- ἐγαπβροβυῖὺ (ἐγδηβροβαθγαηθ), ΡΥ. τες ργοθδὺ (ργορδηί), 
46]. --- ἀβ]θνυῦ, ἔουβ. τὲς ἔογβιίδῃ, ἔογύ. τες ἔογίαββθ, νυ. ἃ. --ς 

γὶν ἀοοίτιδ., Ὑ. 1. Ξε γαγίβ, ἰϑοίϊο, ἢ. ν. τϑθὲ ἢοθ γϑυθυμ, ἢ. -ς 

Ἔ Θυδ8 ἀαρ]τοανι ({{7])}, αὶ ροβέθαω ἴῃ οἰπβιηοαὶ Ἰοοοβ ἀ6- 
ὯπῸ ΔΙ Ιθηδ ἸΥΥΘΌΒΙβθ6 νἱἀθηΐαγ. 

Ὁ 



ΧΧ 

πούδ, ἀθπίαπθ γ. δαὺ νἱᾶθ δῦ γϑύβαχσῃ δαὺ γϑυθυχῃ βιρηϊβοδί. 
Τίπυμα καρουθϑβί, αὖ βῖρ]α ξομύϊατα οὐ θα! ομστα ἴῃ ὑϑθυ], ρομδυα: 

9 -- Μαχοίδῃ. θη. 200. 
Ἠδ - Ματζοίδη. ὅρη. 214. 

ΚΡ -- Ιιδυγτουῦ. ὨΧΧΧΙ, 11. 
οοΥ. ΚΡ ξοουυθούϊουθϑ ᾿ρ51Ὲ8 

ἩΡΥδτὶ. 

σου." ΚΡ --- ἄπο οἰυβᾶάθιῃ 
ΒΘ ΘΟΌΪ οοΥγθούουθϑ. 

γο. ΚΡ --- ρογγθοΐου ἰθυύϊαβ. 
1" --ῷο Ῥαυϊβίθηβιβ 1884. 
Μὺ - Ματγοίδη. θη. 218. 
ΝΡ -- Ματχοΐδη,, δρρϑπᾶ. ΤΥ, 
. 

ΟΡ --- ΗΒιοοατάϊδπυβ 46. 
ῬΡ --- ψεαϊοδηυβ 1842. 
Οἱ --- Οχομίθῃββ οο]]θρὶ οου- 

Ῥουὶβ ΟἸ τ βίι. 
03 --- Οχοπίθηβὶβ οο]θοί που]. ὺ 
Οϑ --- Οχοδίθηβὶβ οἱΐτη Τοϑη- 

πἷβ ΜΟΥῚ Θρ βοορὶ ἘΠ]1ΘΏΒ18, 
ῬῚ --- Ῥατίβ. 9028. 
ῬΞ --- ᾧῬαγῖβ. ΟοἾ5]. 161. 
Ῥαν.141 7- ῬΑΥΪΒΊΘη5151417. 

Ξε νρὑπβέα ὑγϑηβιδίϊο. 

Π-- ΚΙ ΜΌΡΟΝ, 
Π'᾿ -- -ΚΌΝὉ ἴῃ 1 υῖβ 1. ΤΠ|.Ψ 
ὙΕΥΤΙ ἼΧΟ Α. 
ΤΟΝ γὴ ΠΡ ΤΠ ΤΥ. 

ΨΙΠ. 
Π' - ΚΡῚ," 'ὴ τρτο Υ. 
ΠἪπ--:Ίροῦ ἴὰ Πἰρτῖβ 1. ΤΠ. 
ΨΕΎΠΕΣ: 

Πϑ- ΞΜ ἴὰ Πἰρυῖβ ΠῚ. ΤΥ, 
ΠἪὸ - ΜῦΟΡ ἴὼ ἴρτο Υ. 
ΠἪὋ- ΓΜ ΑἸα. τ Πρτο ΥὙ Π|. 

ΠἪ᾽ -- ΓῚΡ ΑΙᾷ. ἴπὰ ρτο Χ: 

Ἠ5 --- Κὺρ" ἴὼ ΠΡτΟΥ. 
Πν -- Τὴν ἢ ρχο Υ. 

Ε;. ἘΠ. -- - Ἐπ Πΐοα, Ἐπ ἀθχαΐδ. 

Μ. Μ. -- Μᾶρτα Μογδ]ϊδ. 
Αῃ. ξξ Αποηγτηὶ οομηηθηΐδ- 

οτοϑ ΠΡτόογαχῃ ΤΠ ΤΙ] ΤΥ. 
γΠ. 

Ἐπὶ. τος Ἐϊαβύγαθ! οοτηχηθηΐα- 

ΤΙᾺΒ ἴῃ ΠΡτοβ 1. ΥὙἹ. 

ΜΙ. Ξξξα ΜΊοῃ 6115 ΕΡΉΘ51 οοτὰ- 
ταθηὐδυ 51 ΠΡΥΌΒΎ, [ΧΟ Χ. 

ΑΒΡ. ΞξξΞ Αβρϑϑὶ δοϊητηθηὐδυαβ 
ἴῃ πργατα ὙΠΠ. " 

Η8].--- Ἡβ]τοᾶου ΡΥ ΡΕΓΔΒΙ5. 
ΑτΊ Ξε θομδγαϊὶ Αυϑῦϊηϊ γ8η8- 

Ἰαίϊο. 

Ὑ ΞΞΞ- οἴυβἄθση οὔτι ἑοχύμ 60Ὲ- 
ΒΘΏΒΈΒ. ; 

ΑἸὰ, τα ορθύιτη Ασϊδίοὐθ!θο- 
ΤᾺ Θα 010 ΡΥΙΠΟΘΡ5 ΑἸά ΤΏ. 

Β88.5 τς ϑογυπᾶριῃ οαϊξϊο Βᾶ- 
ΒΙΠΘΘΏΒΙΒ ὑθείϊδ. 

ΒΚ. -ϑϑ Βδάκϑυ. 

ΒΚ.Ἶ Ξε ορθύυτῃ Αὐἱβίονθιθο- 
τατη οαϊδῖο Βοκκουίδηδ. 

ΒΚ.3 --Θα Εῃϊοοσαση ΝΙΘοταδ- 
Θμθοσαπ οαϊϊο ΒΟΚΙΚουδηδ, 

. ΤΗΪΠΟΥ. 

ΕἘῪ. τῪϑ ΕΥ̓ ΖΒΟΙΙ ΘαΙ ΠΟΙ 68 

Πρτούατα Υ. ΥἹ. ὙΠ]. ΜΠ. 

ΙΧ, 

Βγ. Ξξξ Ἡδιγηιβϑαθυ. 

78. .--ΞΞ [Ιδοῖβοῃ. 





3 Κἀμείς, ἐς εφιξζείνινα ὃ 

; ΠΣ Χ ΤῊ ὝἜΡΈΞΕΣΣ ΕΣ 
2 «αὐ “ο “«ἐζειεσι ξεεκίο 

Ξέεσιεο ΄ δε ««ἐξε) Ἐνεργείοί, ες ἄ, «ας οἰ ζαοννξι γέεν- 
Ἔσεες ὃ ἃ ᾧ. δά. 9 ΠΑ ΟΣ ΟΣ ΩΣ Ἔ “εεμκ  γεκζ, εἰεζεστο,. ὁ Ἧ 

4 -εις Φ0 

“τὰ μὲν, κει α ἄξξεριο σο. .. 42 δε “4.42.3 πιροζξεςς νά “ζε ζχέάχ οςἤξι.: ωστζλάςε ««ἐκ 

ς “ποεένζσεις- “πὸ Ῥιανι ἐδετλαιν ν.53. 

ἡ: οἰὔτη δε. ιζα πξις «ζεεε ο«-“ ρερμάμραν τα χείρ τόνος 
᾿ Ὁ λἩβηψν μήν ὑρλῤγεί ἔρον» ἀκ "δα «ὦ Ζέκε αι. 

ἢ ον Αὐ βψοίανα (λοι κει δ» τ μϑ ρώ μεν ὧν ὅσα 

τι υΣ ᾿ εν δ ζο 

Εν τίς, οἰ φενιξζενι ας οὐ ἐὀβοϑῶν μή γεν τ Αθέ πε  ληι Ζ χ 
Β.- ταν φάτ «:«43 «ὦ. ἐ ζπστα ἐυ-έιζρά Ζέμ.. “ ἐς 

᾿ " »Ψ" ΠΣ σ “ ΓΎΣ “.“-οἴχτὰ ά σ.Ὁ ἄξει. οὐσιζω..«“ὦ. 

ὶ υ ν Στ νν ἔργ είς ἔπεα Ζξυα Ὁ ασασέαας, ο( δον. 

οἴω. οὗνν ζκεις «ἰἰς Ἵ Ἶ ῥ γονρβορ δῶν “ον 
2, ἐν ἐ γακι τς. ἐς Ἶ ἀλαρίρν ἐ ἀρρτ τσ Δ.) 

5. δὲ ες παῦρα ἘΠῚ λυ αν ἜΠΟ ἀγθϑμδνηηρν Ῥν; ἑόμο; χελ᾿ «ὥραν, ἀν: ὩΣ «γάσκε5) 

αΦέε :. ἀρχήεκτον: “ὁ Δονφερβέεκεεν δορά 
τ υλρφα Ἄναυθς νἀ φλδμιν πρρόπος Ἂς γνιεία  ἀσε:κ:. ἐνκακο δὲ “τ 
ὠζο εστιεεεὰ σ΄ Ζζε ἀπ Θοιιεειικεὺ ὡτζᾷ, «ἐν, 
ξαόσιειο όο σαι σε ζω οἴκζαι,, ὡς, τα. Ἄν ε  εεσ. 



ΗἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΈΙΩΝ Α. 
ΒΕΚΚ. -" - ς - 

Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέϑοδος. ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ νι10948 

προαίρεσις ἀγαθοῦ τινος ἔφήσθαι δοκεῖ" διὸ καλῶς ἀπεφή- 

νᾶντο τἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται. δὲ ἰαφορὰ δέ τις φαίνεται 
ς τῶν τελῶν᾽ τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὰς 

᾿" ΄ τ 3 ι , . " . ΄ Φ΄᾽ ἔργα τινά. ὧν δ᾽ εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ τὰς πράξεις. ἐν τού- ὃ 
8 τοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα. πολλῶν δὲ 
πράξεων οὐσῶν χαὶ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν πολλὰ γίνεται 
καὶ τὰ τέλη ἰατρικῆς μὲν γὰρ ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ 

4 πλοῖον, στρατηγικῆς δὲ νίκη. οἰκονομικῆς δὲ πλοῦτος. ὅσαι «τῷ στ 
" ΓΣ Ω 

δ᾽ εἰσὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν, καϑάπερ ὑπὸ τὸ ἀμκα., 
τὴν ἱππικὴν χαλινοποιητικὴ καὶ ὅσαι ἄλλαι τῶν ἱππικῶν 
ὀργάνων εἰσίν. αὕτη δὲ καὶ πᾶσα πολεμικὴ πρᾶξις ὑπὸ 
τὴν στρατηγιπήν, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἄλλαι ὑφ᾽ ἕτέ- 

Ἁ -" - 

ρας ἐν ἁπάσαις δὲ τὰ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τέλη πάν- 
τῶν ἐστὶν αἱρετώτερα τῶν ὑπ᾽ αὐτά. τούτων γὰρ χάριν τ 

; ΞΘ ΟΣ ’ , 2 7 οἋ Χ 2 , ΟΝ κἀκεῖνα διώκεται. διαφέρει ὃ οὐδὲν τὰς ἐνεργείας αὐτὰς 
Ἢ ᾿ ’ - ΄ Ἃ ᾿ [4 »Ἤ ’ 

εἶναι τὰ τέλη τῶν πράξεων ἢ παρὰ ταύτας ἄλλο τι, καϑά- 

ΤῸ ΤΟ ΡΝ --ὄ ΠῚ ΤΡΟν -- ΠἊ. 
10948., 1, δὲ] δὲ τῶ ΓΜΡΟΥΑν. 4. βοψὰ ταύτας Γ οὐ 

οοΥτ." ΚΡ {{Ά48.. καὶ οτα. Π', ὁ. 6. (ἃ. Ηδ]. ἀν. {[|ᾷ10. ἀρετὴν 
ΑἸὰ. Ατν. δὲ ρυ. Ο', δύναμιν ο. ο. Εὰ. Η6]. {[11. ἡ αηΐθ χαλινο- 
ποιητικὴ ααὰ. ΤΡ ΒΚ, [ χαλινοποιικὴ ΒΚ. Βτ. οὐ Ῥγ. ΚΡ, χαλινο- 
ποιητικὴ ο. 0. Επ. Ηδ6]. οὐ το. Κῦ { 18. τὸν] κατὰ τὸν 1}: ! 
δὲ ΑἸᾶ., δὴ ΠΒΚ. Βγ., οὔτι. Γ [ 14. δὴ ΓΜΡῈ {|16. ὑφ᾽ αὑτὰ 
Π᾿Μὺ ΑἸὰ. 

ἌΒιβτ. Ἐπξῃ. Νίο. 1 



Ὧ: Α. 1. 1094, 18 --- 1094}, 10. 

περ ἐπὶ τῶν λεχϑεισῶν ἐπιστημῶν. εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πὶ 
-»" τι οῚ τ ν ’ὔ; Ἁ ΒΩ Α ν - Α Α 

πρακχτῶν ὃ δι᾿ αὑτὸ βουλόμεϑα, τὰ ἄλλα δὲ διὰ τοῦτο, καὶ μὴ 
τασικα, 

Ι 0 πάντα δι᾽ ἕτερον αἱρούμεϑα (πρόεισι γὰρ οὕτω γ᾽ εἰς ἄπειρον, 
“5 ΠΝ ι. δέ ᾿ "» » ς »ν 9 Ἃ 
ὥστ᾽ εἶναι κενὴν καὶ “ματαίαν τὴν ὕρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ᾽ ἂν 

εἴη τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ ἄριστον. --- ἄρ᾽ οὖν καὶ πρὸς τὸν βίον ἡ 3 

γνῶσις αὐτοῦ μεγάλην ἔχει ῥοπήν, καὶ καϑάπερ τοξόται 

σκοπὸν ἔχοντες μᾶλλον ἂν τυγχάνοιμεν τοῦ δέοντος; εἰ δ᾽ 8 

95 οὕτω, πειρατέον τύπῳ γε περιλαβεῖν αὐτὸ τί ποτ᾽ ἐστὶ καὶ 

τίνος τῶν ἐπιστημῶν ἢ δυνάμεων. δόξειε δ᾽ ἂν τῆς κυριω- 4 

τάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη δ᾽ ἡ πολιτικὴ δ 

φαίνεται" τίνας γὰρ εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν ἐν ταῖς πό- ὁ 
ι ΡΝ, ΄ ᾿ δ. .Ὡ 

τοθάν λὲσι. καὶ ποίας ἑκάστους μανϑάνειν καὶ μέχρι τίνος, αὕτη 
διατάσσει. ὁρῶμεν δὲ καὶ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων 

ὑπὸ ταύτην οὔσας. οἷον στρατηγικὴν οἰκονομικὴν δητοριπκήν. 

χρωμένης δὲ ταύτης ταῖς λοιπαῖς πρακτικαῖς τῶν ἐπιστη- 
σίδευνς ᾿ακυάςς, ΕΣ ᾿ , Ὡ ΄ 9 

ὃ μῶν. ἔτι δὲ νομοϑετούσης τί δεῖ πράττειν καὶ τίνων ἀπέχε- 

σϑαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων, ὥστε 

τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑόν. εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἕνὶ 8 

καὶ πόλει, μεῖζόν γε καὶ τελειότερον τὸ τῆς πόλεως φαίνε- 
ῃ - ᾿ ΄ ἀν, ἢ ᾿ Η ᾿ ται καὶ λαβεῖν υἷι σῴζειν ἀγαπητὸν βϑι νυ καὶ ἕνὶ 

τὸ μόνῳ. κάλλιον δὲ καὶ ϑειότερον ἔϑνει καὶ πόλεσιν. 
: ἡ μὲν οὖν μέϑοδος τούτων ἐφίεται. πολιτική τις οὖσα᾽ λέ- 9 1 

ἐ γοιτο δ᾽ ἂν ἱκανῶς; εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηϑείη. 
τὸ γὰρ ἀκριβὲς οὐχ ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιξζητητέον, 
΄“ 9.2 -" ’ .Ὶ ᾿ " ι ν᾿ 
ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν τοῖς δημιουργουμένοις. τὰ δὲ καλὰ καὶ τὰ δίκαια, 3 ἐμός Τρ όίσες ᾿ 

1 περὶ ὧν ἢ πολιτικὴ σχοπεῖται, τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ 

ἡ πο ζανην ὥστε δοκεῖν νόμῳ μόνον ἘΞ 5 δὲ μα τοιαύ- 5 

20. οὕτω γ᾽ ΚΡ, οὕτως ΠῚ ΜΡ ΑἸᾶ, οὐ ἔοτί. Γ΄] 22. ἀρ᾽ ΑΙ4., 
ἄρ᾽ ΓΆΡ ΑΥ,, ἄρ Ῥ5 || 24. σκοποῦ, ἔχοντες μᾶλλον Οποϊκομῖαβ 

γυιοναμίς αῴμα. 

21. δ᾽ ἡ] δὲ ἡ .Ξ6].,. δὲ καὶ ἡ Ὁ», “δὴ καὶ ἡ ΑΝ ΕΝ Ἐ 
1094}, 8. τε ΠῚ [|ιτελεώτερον ΟΡ ΒΚ. Βγ., ϑειότερον ΤΡ Ἐπ. οὐ 
οουγ." 5 (τελειότερον οὐΐδιι Η6].) [ἠΗ9. γὰρ οι. Γ᾿ ΚΡ ΑΥ., ὁ. 6.Ψ 
δα4. Ἐπ. ΗΒ]. [ 11. αὕτη γοβὺ μέθοδος δαᾷ. ΜΟΡΞ ὁ || 18. ἐν 
- λόγοις} ἐφ᾽ ἑἕκάστου γένους Βυ. οὐ οοἄ, ἱοίοτϊ. 



ζτω οόξεεξ ορίαζχε. Ἶ ΡΥ ΕΣ 

Τελος τὼν τπρκίήίτενν. τ ᾿ανς ἐννα πρόῦνα “ἄχακα.- 

ἐραοζιζα σοσοί, ἐράκι Σ Τ3έσ. ζοτείε ϑοζέ
ος, “7112... )5“ς(σ΄ 

φ, δι᾽ οὐὗτο- τ νβφημογε αρπραρ δνν; δ ἐ«ι. πούτος 26 Ὄνεκα οζο Ζζιςο, ᾿ 

(. ᾿ξζεο, αν. 
“ἀκ: - 

ῳ : "χζεσιεζεεαῖ 
δεν δεν ΄ ἐτραῦν ἀσωον τς οοθ μον 

αν 

“τυ ΤΌΤ ΤΕ και τν ΤΟΥΣ ΤΑ ΔἸν Φ Α τ εθρρεννν ἐερστα ὸς τῇ ἄρτι 
γυσ-ἐ- ᾿ ἌΣ ασον ΦΑΣῚ -το φέ 8, 4- 

- κε εἐὐςφφρέπ᾽ονσι Λυσιτελοῦνσι ξυμκ φέρον. Α 

: εἰ δ' δῷ ἐ “ἀζ, ἐς .-- Ὑγιτκ ας Ζές Ἶ 

Ζαξευε) οαι κί ΕΖ, οὐ δες ας. ὡ γωσεέακηνοαζευ “δίδει. Ἰτύρεος Ἐν εας 

Ὁ) ἐοές κι ξ- 20 ομεζξοι ἐζατίζιας. ωδ κα ἑκα οσιυξιφἐ,» ωάκε ἄκουσ κι 
βαρ ̓ τ ττ, Τρ μμβθσα να ζοίζξι “Ὁ “τι α- ζοιιυ, ὧς. Ὁ .κοζα 6 0.4.2... ἘὙζ., 

γ. ΦΑκξξο- 4 οἱ. κατε. ζε «,.-“ἐςΖίς-“ αὐ ο. σέ ία σεις δ τιξζο 6 ἐμ γοίεσ, 
αυκέ. ς 

. εἰ «-- τς “ὑλειν. το ἌΣ Ω ΄ ποιέει ὡ 

ῥι ει τι εμει πὶ, τ μ, «««“ αέοσάσξο ἐστ ΖᾺ “ 

δια ζεσιε, ο« «ἰδ, ΖΞ ζες ἐὰ Ὁ “«ἄ «ἐ. οίωα ἐπα ό-ἔε, ἐκ Εῇ 

σιιαζ. τ ᾿: βηβοα 

ὥ “ξ»έξας Ἂς “«- οέεκοζίος λα ξκι ἥξαιισζαρί τ. 

- 
ΣῈ πὴ βυεδρ βησμνα ἐν ζεθ ρὲ ᾿ 

τσ Πρ ε δι κι. ἀὐγοο δος τύφανγστον  φ᾿ Ψ τυ 



οὐδ,  γέν ἢ ὁ ἐξ ρα ον ον ΔΥΡΕΝ Ρ σὲ ὩΣ ἘΝ 
ἀρῦδς (τὰ καλὰ ΚΣ τ ΚΤ πιόοτιέ, κι ε κασσστε αόφειε ἐπὶ 2... 
γέ (τὰ Αοἐλὸς Καν τὰ ὃ ἔκ κεν) 
ν “ἄε 

ν Ὁ 

“ἐκ ςὦ,Ὅ κι μα κα παῖς ἶε αι κ τα δ ΔΩ Τ ΤΑΣ εὐνε έν , : , ὶ δι θροβρρλνῳ ο τεσ: ««ἐξένιταζΥρι,, 9 “ὁ... ἃ. ξεΑ ἴα ἐως. τ ἐιας εεἰςζί, οἰ Σύ κι ἃ τὸ : Ν Ὡσιτνιο- Δ δεν, , ᾿ ὑμαε ταεΣ τολρος ἐξ ονς “2 ον,515 το, ξολαμ, ταν 
ΣΦ ΣΟ ΠΡ ΡΥ ΞΟ “ένος φάσιν Ζέκ σεκέω ἐσ “. 7 ααζξεσιζαί,εογ. ἔσφές γεόϑέυ: ὩΧ ΖΞ π οζεαιίπα, δέει δ  ε αζωρ Σά, 

Ἄρβεείας πρτον -ζάε αὐτο σας. εν - 
ραν σα. 4 πρπβμον ἀρυλνρφ θυ ΣΟ ᾿ 

7) σεεόν οι, αἰκίες κε ἐο ̓άψφςν, ἦΨ Ξ ρρψς  ὑΒονλ να Χεε- 

ΩΝ οξε τε κει ἐσιέοπος ἀν κεα σι σι, 

εὐ ὐκούμναν οὐτοι, κε έξοικι, 1 ἜΧΕΝ ἴζχεις, γε νηνλεεθαδος, 
ΠΑ δ τ εν ἀρ φά κρνλυν ογογ" ἀφ Δ τὸ - ἄξω. τιράξις ζο ζωκβδιι)άω, ἡβοίξες, Προ ρ σις οὐια. νἀ συ ζζε κᾳρτ φρνέρρο ἐξῇ, πγροώαροσιις, κα τὰ ἜΣ ἐφλζαις, ὅδ “0 Ὑραμέρον τᾷ σαν χρξγραιμδι φιόναεν αΜήμρεν: Ἐπ νπρλφαβα νους. Σ τ το, 

“ει 



4. 1. 109", 11 -- 2. 109ὅ8, 1ὅ. 8 
) 
τὴν δέ τινὰ πλάνην ἔχει καὶ τἀγαϑὰ διὰ τὸ πολλοῖς συμ- 
βαίνειν βλάβας ἀπ᾿ αὐτῶν᾽ ἤδη γάρ τινες, ἀπώλοντο λοντο͵ διὰ τς 

᾿ 3 ᾿ 
4 Ἰλόνῶν; ἕτεροι δὲ δι᾿ ἀνδρείαν. ἀγαπητὸν οὖν περὶ τοῖον τοιούτων 

καὶ ἐκ τοιούτων λέγοντας παχυλῶς καὶ τύπῳ τἀληϑὲς ἐν- 20 

δείκνυσθαι, καὶ περὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐκ τοιούτων 
λέγοντας τοιαῦτα καὶ συμπεραίνεσϑαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
καὶ ἀποδέχεσθαι χρεὼν ἕκαστον τῶν λεγομένων᾽ πεπαιδευ- 

ἈΝ θὰ, Ξι ΄«ις 

μένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς ἑ βὲς ἐπιζητεῖν καϑ' ἕκαστον 
γένος, ἐφ᾽ ὅσον ἡ τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται" παρα- 35 
πλήσιον γὰρ φαίνεται μαϑηματικοῦ τε πιϑανολογοῦντος ἀπο- 
δέχεσϑαι καὶ δητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν. 

δ ἕκαστος δὲ κρίνει καλῶς ἃ γινώσκει; καὶ τούτων ἐστὶν ἀγαϑὸς 
κριτής. καϑ' ἕκαστον ἄρα ὃ πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ᾽ ὃ περὶ πᾶν τοθδα 
πεπαιδευμένος. διὸ τῆς πολιτικῆς οὐκ ἔστιν οἰκεῖος ἀκροατὴς ὃ 
ΑΝ ᾿ » 4ννο ΄ δ᾽ ᾽ 

νέος" ἄπειρος γὰρ τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων. οὗ λόγοι δ᾽ ἐκ 
, ᾿ κ [4 » } -“ ΄ 3 Ἁ Ἢ 8 τούτων καὶ περὶ τούτων. ἔτι δὲ τοῖς πάϑεσιν ἀκολουϑητικὸς ὧν 

ἜΡΗδι ἀνοδχὰο - ἡ τιν ἐθῳ . 2 ματαίως ἀκούσεται καὶ ἀνωφελῶς. ἐπειδὴ τὸ τέλος ἐστὶν οὐ 
“ 3 Α -»" , 2 3 φοκ , ) ς Ἃ τ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν νέος τὴν ἡλικίαν ἢ 

τὴς Ὁ δῖ» 3 , . ᾿ Φ' 6. τοι 2 Ἁ 
τὸ ἤϑος νεαρός᾽ οὐ γὰρ παρὰ τὸν χρόνον ἡ ἔλλειψις. ἀλλὰ 

διὰ τὸ κατὰ πάϑος ξῆν καὶ διώκειν ἕκαστα. τοῖς γὰρ τοιού- 
τοις ἀνόνητος ἡ γνῶσις γίνεται, καϑάπερ τοῖς ἀκρατέσι᾽ 
τοῖς δὲ κατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι τὸ 
πολυωφελὲς ἂν εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναι. 

8 χαὶ περὶ μὲν ιὲν ἀκροατοῦ, καὶ πῶς ̓ ἀποδεατέ ἕον, καὶ τί 9 

Ν προτιδέμεθα," πεφροὶ μάσθω τοσαῦτα". “λέγωμεν δ᾽ ἀνα- 
᾿λαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις ἀγαϑοῦ τινος 

ξ ὀρέγεται. τί ἐστιν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσϑαι καὶ 

ζφι 

μι οι 

19. ἕτεροι δὲ διὰ φιλίαν Ἠδβδονῖαβ (μθβοῖο. δι τϑοῦθ), 860]. 
ἘΟΚΘΩΪα5 Ι 22. δὲ Ον ΑἸα. ΗΘΙ. , δὴ οϑὗ., δὲ δὴν ϑάβθια. Ι 38. 
ἕκαστα Π' " 109ῦ 8; 1- ἀκροατής οἱ. ΤΒυτοίαβ Ι μὲν Ροϑὺ ἕ ἕκα- 
στον αἀὰ. ΝῸ οὐ το. Ηδ οὐ ΡῬυ. ΚΡ (481. το.) ἢ ὃ. πραγμάτων ΤΡ 
νυ, πράξεων 6. 6. Ἐπ, ΗΕ]. {| 12. καὶ --- 18. τοσαῦτα ρῬοβὺ Ἀ, 18. 

ἀνήρ ἐτί. Εποκοηῖθβ: ἱπῆτηο τ. αα88 δὰ γ. 81 566. δάποίαθο Ι! 
18. λέγωμεν Γ ΚΡ ΗΒ], Ατ., λέγομεν οφέ. 

1: 



4 Α. ἃ. 109ὅδ, 10 --- 1096}, ὅ. 

τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν. ὀνόματι 
3 -" -" 

μὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται (τὴν γὰρ 
3 " " δ ’ κ 

εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ οἵ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ τ: ἐροαον, Ἄ ἐείκς ἐἐεξξ δὴ εὐ ἔήν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν ὑπολαμβάνουσι τῷ 
. τος ἼΝ τ 1 2 , 3 τ 

20 εὐδαιμονεῖν)" περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τί ἐστιν. ἀμφισβη- 

υνιεεζε,7 βκ Γ Ως 

2 

λιλσιζοι, (ἐπ ἐπ ῳλολιακοι κοῖς ᾿ 

μι 80 ἐπιπολαξούσας ἢ δοκούσας ἔχειν τινὰ λόγον. “ 

109 Ὁ 

Θι 

Θι 

τοῦσιν καὶ οὐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς ἀποδιδύασιν. 
ἐν γὰρ" τῶν ἐναργῶν τι καὶ φανερῶν, οἷον ἡδονὴν 

ἢ πλοῦτον ἢ τιμήν, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο, πολλάκις δὲ καὶ ὃ 
αὐτὸς ἕτερον (νοσήσας μὲν γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ 
πλοῦτον). συνειδότες δ᾽ ξαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι καὶ 
ὑπὲρ αὐτοὺς λέγοντας ϑαυμάξουσιν" ἔνιοι δ᾽ ᾧοντο παρὰ τὰ 
πολλὰ ταῦτα ἀγαϑὰ ἄλλο τι καϑ'᾿ αὗτο εἶναι, ὃ καὶ τοῖσδε 

-" “ 3 ΄ ἘΓΟΣ 3 
πᾶσιν αἴτιόν ἐστι τοῦ εἶναι ἀγαϑά. ἁπάσας μὲν οὖν ἐξετάζειν. 

τὰς δόξας ματαιότερον ἴσως ἐστίν, ἵχανὸν δὲ τὰς μάλιστα 

ΤΠ μὴ λανθανέτω δ᾽ ἡμᾶς ὅτι διαφέρουσιν οἵ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν 
’, " δ ᾿ Ἁ 9 ’ 3 Ἁ Π ΄ Φ- ἢ »" ᾿ 

λόγοι καὶ οἱ ἐπὶ τὰς ἀρχάς. εὖ γὰρ καὶ Πλάτων ἠπόρει τοῦτος καὶ 
ἐ ΄ ΄ δ ον "» 5 » Ἃ ἑ ὶ ᾿ 3 4 ἐσ ς δὸό 

ξήτει πότερον ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχάς ἐστιν ἡ ὁδός, 
-»" -“ - κ ἫἋ 9 ’ 

ὥσπερ ἐν τῷ σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀϑλοϑετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἢ ἀνά- 
παλιν. ἀρκτέον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ταῦτα δὲ διττῶς" 

» » Ξ3 -“ ἀΠΝ 

τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν τὰ δ᾽ ἁπλῶς. ἴσως οὖν ἡμῖν γε ἀρκτέον ἀπὸ 
τῶν ἡμῖν γνωρίμων. [διὸ δεῖ τοῖς ἔϑεσιν ἤχϑαι καλῶς τὸν 

περὶ καλῶν καὶ δικαίων καὶ ὅλως τῶν πολιτικῶν ἀκουσόμε- 

10. ἀγαϑῶν ΚΡΤΙΡ Βα. Ηδ]., ἀγαθόν οοὐ, Ατ, {{18. τὸ δ 
τό τ΄ ΑΥρΎσΟΡΥ 5 (πθβοῖο 8δῃ τϑοὐθ) [ 2ὅ. δ᾽ 9 ϑπβθϑιω. ἢ 
ΦἿ. Ζοῖσδε]) τούτοις ΠῚ ||] 38. αἴτιον ἔστιν ροβὺ ἀγαθὰ ΠῚ} 81. μὴ 
- Ὁ, 18. ἀνήρ, αὔδτηὴ βυβρίοίοποια τιουῖὺ Πγ,, αἰΐοσα, αποᾶδηι- 
τηοᾶο Τϑοθηβῖο 6886 υἱάθηΐαῦ σνϑυθουθσα 1094, 11. λέγοιτο -- 
109ὅ 8, 11. εἰδέναι, αὐτὰ αὖ ΒοΟ Ἰοθο ᾿ηβογθγθῦ, Ὁ, 14, ἡμεῖς 
- παρεξέβημεν δαϊοοία ϑππὺ ἃ οαϊδογθ δηΐαπϊββίπαο Ῥ6υ1- 
Ῥαὐθύϊοο [[| ὑμᾶς ΤΡ ΜΡῚ | 82. ὁ διυΐθ Πλάτων τἀᾷ. ΠῚ || 1095 Ὁ, 2. 

. γὰρ] οὖν ΓῚ,» Ηρ]. Βκ. ᾿τ. ||. 8. {δ᾽ οὖν ϑύβοιι. [{.4. διὸ -- 
6. ἱκανῶς Ῥδτοη μδβὶη 6886 ᾿πάτοανι ΟἸξδηῖαβ, ροϑὺ 1. διότι ἐγ. 
Ομποκρηΐαβ [ 4. ἔϑεσιν ΓΚΡΟΡ πὰ. Ηδ]. οὐ οουν. ΝΡ, ἤϑεσιν ΤῦΜ0 
ΑἸ. Ατ.. οὐ το. Ηδ, ἔϑνεσιν ργ. ΗΝ, 

ΑΥ̓͂ 
ῷ 

Φ. 

᾿- 

οι 

6 



Ε τὶ τεὸ ς- Σ ΠΡΟΣΡΟΑΘΕΣ «οἷς 7.-- 
δ νην είμαν μφΦΉΝ ἀρ Ὁ Τὸ {τὸ «πὰ ως ὙΣΤ εν ἐδ ενιιεο αι 

-««««««. 17 
: «ἁ. ἀρ χὰ τὰς τὸ ὅτε, «ρχὺ νοῦν ἄφηνε». αὐ αοννον νν 

, χὰ ἘΣ τ τὸν δρυνληξεςε Ἵ ον» αὐ νοι 
ἀἰοχένν πος ὰ .-« - : ζ 

λει ξοίζκωυνε. αν οί, οὐ ἔνα σζισζα, Ὀὔσλεσιω ἐς οίηρ αν) -- σὲ Ἰβα- κέφειι ἔσο σετὸ «εεεείλεςα ας (με νσσις 

“τ ωοπ, . - 
τς ἐ 4 α΄αε-Ζζα. γε ξξευτς σίου ες τεϑας, -«κιι κεῖ 

ΕΠ τπΠ ΕΞ ΒΑΣΙ 
πεν; ζε- ..ι. ἀιλεῖα μρμῆς, τορημ στρ ΤΥ 
εασ, ὠσεσει πε ο έε;. (ἄς:.ἐ- ἐς ει. πζεὶ. οέξιι. πα γογεκα ες αξέσις ἐκ θ  εΣ 



, 

Φ 

ε ιγδς ἀγκιθὸν- 

ΓΎΡΗ ξυ ἐπ ἐρεῖ. κΣ 7σιτιυ οα λαμ λ) α ογάα σααα δ, ξωή δα, εὐννιοι δι τ κζυ γί ρι. 

γ. «πιολκυστικόν- συ. « Ζὐξε πευκακκαξεξν, «4. ν Ὡς συλ ον τὐρχήν ὰ τὼν 
-ὐ ν ἀκα ἐξ εὐ. : ἰςδυμαθς ἀροιερ ὑπ ιν ἀρ γοοφς 

ὡς ἀξία τὸ Ἀκ α Ἄβχνο τας ὅδ ὡσι κί οἰοεο πιο ς-. 
τρεις- ἤβδα ἐο 

ΦΞΞΕΣΙΣ 
λκ δι Δ «Ἔω- 

σεκιον, ὥιιαίσξζζο. 
-«ἔξξινα κύκδς φυλόσυ ὃν, κυ Φ,Ας «ἐ 

ὙΣΞΞΣ τῆ ΠΝ 
ΤΑ ΤΕΥ ἀν θρ ρ ν τον βέας χρη οἰτιστις δεκακίαα, 

μόρ ττυροδς ΡΣ Ύ 

δες, 

᾽ 

-«-.- πἀσυΞξ υ ὧ 

Ἴεν ςτυν χάνουσ 
ὩΣ τς 

οὐ ζαίκω οσυυοζοζεισοζέσεο (δαρά εοτὐκδέ, «ὐν τάς ἐ τεαῖζοα .)- εβ-.  “- 

ἀφ δοάξις.-εε. 

2. οἱ ὃς χαρ. τῆς» λάβρος ει γκν μην φ γ᾿ ἐρ τὴν μεονεγλιλ ψμσὶ νἱ τ ψν οέ ψον ἐβου ἀγα 
« {π πῆο γα ὅ-ε. ὡσκὶκ Ξε (ὁ- (σχε δον) Ζέ. (οὐ 

“ὦ κι ἔκας- νεςές, οξόν ἐς ᾿ τε ᾿ 

ἜΕ Σέ τοι ΚΑΡΑ ΕΙ Ὁ υρσ, τν Δ θοτοριν 4}: εἰ: νον μη λύε ΘΟ Η, 

δτυν αὐτῷ "τ. :ες ἤεεβ σεῦ ἐγ σέ κοῖς ζας (ἀκεευτ 

.. Ὃν, “ (τῆ τοις φυσιμασίο σζννεκλ σο- ὡςε σίρ νεσ ἐτοριας ἄς ΡΠ ἢ «οτέά- 

- 
, 



4. 4. 1095}, 6 --- 8. 1095}, 80. 5 
(Ὁ) » 2 νι ἥ Ἂς εν ος ἤγκ. Ἃ » Ε 

τνον ἱκανῶς. ἀρχὴ γὰρ τὸ οτι᾽ καὶ εἰ τοῦτο φαίνοιτο ἀφ. 

κούντως, οὐδὲν προσδεήσει τοῦ διότι. Ἀ ὃ γὰρ τοίῦτος ἢ ἔχει ἢ ἮΝ 
«τς, “. ΡΥ 

λάβοι ἂν ἀρχὰ ὡς ῥαδίως. ᾧ δὲ μηδέτερον ὑπάρχεϊ τούτων; 
ἀκουσάτω τῶν Ἡσιόδου" 

οὗτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ, 16. .ψδ 
ἐσϑλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται, 
ὃς δέ κε μήτ᾽ αὐτὸς νοέῃ μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων 
2 ἊΣ ᾿ - 3 Φ Φ., 9 ᾿ ας ς 
ἐν θυμῷ βάλληται, ὁ δ᾽ αὐτ ἀχρήϊος ἀνήρ. 

Υ [ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ὅϑεν παρεξέβημεν.] ̓  τὸ γὰρ ἀγα- 8 
ϑὸν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν βίων 1ὅ 

-«Φ,,,᾽απισασιαε 

3 ὑπολαμβάνειν. οὗ μὲν πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι ̓  τὴν ἡδονήν" 

διὸ καὶ τὸν βίοι ἕον ἀγαπῶσί τὸν ἀπολαυστικόν. τρεῖς γάρ εἶσι 
μάλιστα οὗ προέχοντες, ὅ τε νῦν εἰρημένος καὶ ὁ πολιτικὸς 

5 καὶ τρίτος ὃ ϑεωρητικός. οὗ μὲν οὖν πολλοὶ παντ Ἰῶς ἀν- 

δραποδώδεις φαίνονται βοσκημάτων βίον προαιρούμενοι; 30 
’ Α Α ν Ἁ Ἁ -»Ἥ 2 -“" 2 ,ὔ 

τυγχάνουσι δὲ λόγου διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις 

4 ὁμοιοπαϑεῖν Σαρδαναπάλλῳ᾽ οἵ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ 
τιμήν. τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαΐί- 

νεται δ᾽ ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ξητουμένου" δοκεῖ γὰρ ἕν᾿ β 
-" - - Ἃ -“ , 2 τ ᾿] 

τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ. τἀγαθὸν δ᾽ 20 

5 οἰκεῖόν τε καὶ δυσαφαίρετον εἶναι μαντευόμεϑα. ἔτι δ᾽ ἐοί- 
κασι τὴν τιμὴν διώκειν ἵνα πιστεύσωσιν ἑαυτοὺς ἀγαϑοὺς 
εἶναι" ξητοῦσι γοῦν ὑπὸ τῶν φρονίμων τιμᾶσϑαι, καὶ παρ᾽ 
οἷς γινώσκονται, καὶ ἐπ᾿ ἀρετῇ" δῆλον οὖν ὅτι κατά γε 

α τούτους ἡ ἀρετὴ κρείττων. τάχα δὲ καὶ μᾶλλον ἄν τις 80 

ζεικ ζα: 2 

6. ἀρχὴ ροβὺ γὰρ Ῥγ. ΚΡ (θτι. ὁουγ.᾽), ἀρκεῖ Μὴ οὐ τωρ. κο 
οὐ ὁουγ. ΠΡ δὲ τὸ. Ηδ (γρ. ἀρχὴ την. Ἠδ) ὁ [Π εἰ τοῦτο] ἐν τού- 
τοις ρυ. ΚΡ, τοῦτο τσ. ΚΡ Ι 1. γὰρ ὅϑαβοτα., δὲ Γ' ἯΙ Αἰὰ. ΗΘΙ. 
Βκ. Ἐν, 1| 10. νοέει ὩΡ, νοήσῃ (νοήσει Μὴ ᾿φρασσάμενος τά κ᾽ 
ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν ἀμεΐνω Μὴ ΑἸᾷ. Ηδ6]. ἢ 11. πεέϑηται Π᾿ὶ 
Η5ΝΡΟ, ϑείπηται ΑἸά. [| 18. βάληται ΤΙΡΜΡ ΑἸα, }} 22. Σαρδανα- 
πάλλῳ κὖ, Σιαρδαναπάλῳ . 6. 8]. ΑΥ. ΒΚ.᾽}} 28. τὸ Ῥοβὺῦ τοῦτο 

ες αἡᾷ, Π5 ΑἸὰ. Ι 21. πιστεύσωσιν Π΄ΊΟΡ Ἐπ. ΗδεΙ., πιστεύωσιν 1," 
ΑἸὰ, ΒΚ. Ἐγ. [| εἶναι ἀγαϑούς Π'. 

βηδδιιουτ, 



θ Α. 8. 1096, 81 -- 4. 1096, 38. 

τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην ὑπολάβοι. φαίνεται δὲ 
ἀτελεστέρα καὶ αὕτη" δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσϑαι καὶ καϑεύδειν 
ἔχοντα τὴν ἀρετὴν ἢ ἀπρακτεῖν διὰ βίου, καὶ πρὸς τούτοις 

-" -“" κ -" 

10964 χακοπαϑεῖν καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα᾽ τὸν δ᾽ οὕτως ζῶντα 

οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ ϑέσιν διαφυλάττων. καὶ , 
περὶ μὲν τούτων ἅλις (ἱκανῶς γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις 

τ . εἴρηται περὶ αὐτῶν)" τρίτος δ᾽ ἐστὶν ὃ ϑεωρητικός, ὑπὲρ οὗ 
7 Ὁ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς ἑπομένοις ποιησόμεϑα. ὃ δὲ χρημα- 8 

10 πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται. 
Εἰ 

1ὅ 

20 

τιστὴς βίαιός τις ἐστίν, καὶ ὃ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητού- 

μενον ἀγαϑόν᾽ χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάριν. διὸ μᾶλλον 
Α ΄ ’ ’ Ἃ ς ’ 7 ΘΝ ᾿ 

τὰ πρότερον λεχϑέντα τέλη τις ἂν ὑπολάβοι" δι΄ αὐτὰ γὰρ 

ἀγαπᾶται. φαίνεται δὲ οὐδ᾽ ἐκεῖνα᾽ καίτοι πολλοὶ λόγοι 
ὁ ἄξεις, σοι να ζει Ξζε “σις “ἔξι.ο. 

- 3 

ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσϑω᾽" τὸ δὲ καϑόλου βέλτιον ἴσως ἐπι- νι 

σκέψασϑαι καὶ διαπορῆσαι πῶς λέγεται, καίπερ προσάντους τῆς 
τοιαύτης ξητήσεως γιγνομένης διὰ τὸ φίλους ἄνδρας εἰσαγαγεῖν 
τὰ εἴδη. δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε 
τῆς ἀληϑείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφους 
ὄντας" ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλή- 
ϑειαν. οἱ δὲ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην οὐκ ἐποίουν ἰδέας 
ἢ ᾿ ΄ . ὦ Ξ πον τ ἡ ἊΝ τς 
ἐν οἷς τὸ πρότερον καὶ ὕστερον ἔλεγον (διόπερ οὐδὲ τῶν 
2 “» , ὠγχοζζη.  κ ἢ ἡ τον ᾿ , ᾿ ἀριϑμῶν ἰδέαν Χχατέσκεύαξον) τὸ δὲ ἀγαϑὸν λέγεται καὶ ἐν 
τῷ τί καὶ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ πρός τι, τὸ δὲ καϑ' 
αὑτὸ καὶ ἡ οὐσία πρότερον τῇ φύσει τοῦ πρός τι (παρα- 

, , δ Ἂν ι ΄ "νἭν Ὁ ὦ...» 3 
φυάδι γὰρ τοῦτ᾽ ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος)" ὥστ᾽ οὐκ 

ἂν εἴη κοινή τις ἐπὶ τούτων ἰδέα. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τἀγαϑὸν ἰσαχῶς 

81. δὴ ΤΙ, γὰρ γγ. ΚΡ (οὐχ. το.) ὁ {|Ἀ109θ8, 4. ὑπὲρ] περὶ 
ΒΚ. Βχυ. {[|. ἐχομένοις ΚΡ [| 6. βίαιός] βίος ἄβιός ἄπο οοαΐοθ8 
ΤιΔτΑ πὶ, ἄβιός Μυτχοίαβ, οὐ βίος οἷ. Οογδθβ, βάναυσός οἱ. Ἐγτ. 
(Βδυὰ τϑοῦθ) [[ 9. τον οἵη. Π' ὑ}} 14. ἴσως --- καὶ 560]. ϑρθηρθ- 
118 [ 18. τὸ ροβὲ καὶ δαἃ. ΜΡΟΡ ΑἸά. Ἐπ. Η6]. ΒΚ. Βν. {| ἐλέγο- 
μὲν ΚΡ ᾧ {{|:20. ἐστι ροϑὺ τέ δᾶᾶ. ΓῚΡ ΑἸὰ. Αν. ΒΚ. μιν. (οτι. 
ϑὕϊδτα Εἰ.) ||} καὶ --- ποιῷ 580]. ϑρΡΘπρ6 1188} 28. τούτοις Π' 1} 
δ᾽ οτχβ. ΓῚΡ ΑἸὰ. Ηδ]. ΒΚ. Ἐν. 

2 

ϑ 



το τε εξ τον τις “κ, Ζζω. «ἐ- 

΄ Ἐλτσς γρ Σ μα τσενος ὃς ἘΉΣΤΕΣ ΔΞΈΝΕΟΣΣ 2 ρΣ 

" σε... ο. ἔχοντα τὴν ἃ. ἐγὴν, ϑηκοζᾷ, Ἔξις τῆς ρετῦ σι υυῦξος. 
Ἔ Ἔπρν Ἡμρκον ὴ ᾿καβεε τ τηθνν 

ΠΥ 
τ τντανς όσον ἀλκαῖς, ξιστὶ : 

τ κὠτῇ ἕυκα. Ζὰ », φῃνυσθις νφοζα 
᾿ ΤΣ καρομφερβαροου ανν ρον αρτόερεμῃ 

ἕξ 74-:-:“.2έ.-- (ὅτε Τα ΧΟ: "- Ἢ5 
ἑαρςτὴ "Ἐν πν᾿ τὴν ὁ δοις Ὁπα τ: στα τος 
ζζω. : ΤΣ 

"3:53 ποσεος ΣΟ πφε τσ τα 
ς. δ ϑργμκομοῖς τεο-. ὅκα “( 2α. οι. 

Δ, πα στα 

“.τὸ δὲ Κα θοῖλου - ἘΡΙ͂Φ ον πΥῬρραντηβε ΟῚ ἌΣ, τρέξσας 
. εὐανικχειν.- Ὁ λοι ελρισαν ες, αραρ την τοῦ 

᾽ ἔζμα υς,.ὁ--«- κί, 1« κ« ρα έη “«Κα,..κας. νου δηλανως σαν 1} ἀφυ σῆςς ᾿ 

ἀιστυιὺνς ες... 6, ᾿ ἐφις, κα-τῶ, πτοτίν ἂγν ( : 
ῥδιτέξα ζω .49 τι 8 ἐτάκρὰ τος πο εξ. ἐευκσεε  εὐκρίασλξ “,,γέσ “ἔκ: 

ἘΞ ΠΡ . ΞΟ. 
΄α» Ἄν. οι τς. 7 δε: ἐστί, 

υ Ἄοαεδεοα Φ ἘΞ τς, ΞΈΞΞΞΞ ΩΝ 
[η. ουκ ΠΡ 

- 

[ ἘἘΞΞΞΞ ἡ τό τπλν ὡς τας ἘΞ Κα πρὶ ΤΕ ϑαδέ τς ἀφο τητοςς ον κἴποιουν δεν 

ὌΝ -“.Ὁ -ἐεἐεξιξεσιιο ες ξυ... 

ἤτω ͵ ΐ 
ἐξέ εζοα, »ε) Ὅς. ο τε, ἔξει τι, δες σ, 



24. ϑάχιε κα κ»εχξιιεςο ες 4. “εΣαχ.;.«Ζε, εξ 
᾿ : φ Ψ ᾿ΟΩΣ: κ «ἔς αα--,«οἦάεςε. ΣΡ ΣΡ ΕΣ ἣ 4 ᾿ Ξ πεοο ξεν 

“Πρα τὸν Ὠγκθο “δα. ἐ βεέκ τὸν ἔγαϑον ἐκέδο ζω. αὐξτας 
Ὥσκεεις κα. - ,ἐξζέξο 

᾿ --. ᾿“- Ἂ “«“ ᾿ : 

ΡΣ ΠΣ, ἐννσ ὀννάτν νν τορ νϑ γοο νον Τρ ττ ον, δ 
(ξ:“εΖοτζέρ,α.,,.79 τε “Ζζοι. “κε σαί, ὀνννοξα » ρον τ συνε 

το τ τ τόν αδι τάν αν δ ττν τορος πάγος το τετ σαι, 
Σ δο το ξ τμκσίᾳ, οἰκεκ οξέσιο στοτιυχρον ον )ο αι ζ, Ζεῦ, (ἀξ δερν) «πόκος. 

το θυ ϑσισοι “Ζασίζα ;,εἰεσεικρέκζεοια Ζ, κω- 

Ἵ 



ΟῚ) 
4. 4. 1090, 34 “-- 1096}, 18. γ᾽, 

λέγεται τῷ ὄντι (καὶ γὰρ ἐν τῷ τί λέγεται; πὶ ὃ ϑεὸς καὶ 
ὃ νοῦς, καὶ ἐν τῷ ποιῷ αἵ ἀρεταί, καὶ ἐν τῷ ποσῷ τὸ μέ- 
τριον, καὶ ἐν τῷ πρός τι τὸ χρήσιμον, καὶ ἐν χρόνῳ καὶ- 
ρός, καὶ ἐν τόπῳ δίαιτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα), δῆλον ὡς οὐκ 
ΠῚ " ΄ ΄ . ΄ἴἷςν δ τι: δεν Ἃ , ΄ 
ἂν εἴη κοινόν τι καϑόλου καὶ ἕν᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐλέγετο ἐν πά- 

4 σαις ταῖς κατηγορίαις, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ μόνῃ. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τῶν 
κατὰ μίαν ἰδέαν μία καὶ ἐπιστήμη. καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάν- 
τῶν ἦν ἂν μία τις ἐπιστήμη" νῦν δ᾽ εἰσὶ πολλαὶ καὶ τῶν 
ὑπὸ μίαν κατηγορίαν, οἷον καιροῦ . ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ στρατη- 
γικὴ ἐν νόσῳ δ᾽ ἰατρική, καὶ τοῦ μετρίου ἐν τροφῇ ρὲν 

5 ἰατρικὴ ἐν πόνοις δὲ γυμναστική. [ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις τί 
ποτε καὶ βούλονται λέγειν αὐτοέκαστον; εἴπερ ἔν τε αὐτο- 

, Α ᾿} ,' “να Ἄ. ,ὔ ι ς » 

ανϑρώπῳ καὶ ἀνθρώπῳ εἷς καὶ ὃ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ὃ τοῦ 

ἀνθρώπου. ἧ γὰρ ἄνϑρωπος, οὐδὲν διοίσουσιν" εἰ δ᾽ οὕτως. 
6 οὐδ᾽ ὗ ἀγαϑόν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲν τῷ ἀΐδιον εἶναι μᾶλλον 
ἀγαθὸν ἔσται, εἴπερ μηδὲ λευκότερον τὸ πολυχρόνιον τοῦ 

τ ἐφημέρου.] πιϑανώτερον δὲ ἐοίκασιν οἵ Πυϑαγόρειοι λέγειν 
περὶ αὐτοῦ, τιϑέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαϑῶν συστοιχίᾳ τὸ ἕν᾽ οἷς 
δὴ καὶ Σπεύσιππος ἐπακολουϑῆσαι δοκεῖ. 

8 ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλος ἔστω λόγος. τοῖς δὲ λεχϑεῖσιν 
ἀμφισβήτησίς τις ὑποφαίνεται διὰ τὸ μὴ περὶ παντὸς ἀγαθοῦ 
τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι, λέγεσϑαι δὲ καϑ᾽ ἕν εἶδος τὰ καϑ' αὑτὰ 

διωκόμενα καὶ ἀγαπώμενα. τὰ δὲ ποιητικὰ τούτων ἢ φυλα- μενα καὶ ἀγαπώμενα, η ἢ φ 
΄ - ᾿ ᾿ - 

χτικά πῶς ἢ τῶν ἐναντίων κωλυτικὰ διὰ ταῦτα λέγεσϑαι καὶ 
’; »Ἤ -" 3 [κ᾿ - ’ ᾽ Ἃ 3 ’ 

9. τρόπον ἄλλον. δῆλον οὖν τι διττῶς λέγοιτ ἂν τἀγαϑά, 

24. τί (ἐστι ΘΡΘῃρΘ] 8 οὐ ἴοτύ. Γ, Τθ0. Ἐν. [ 32. γὰρ οἱ. 
ΤΡ ΑἸά. ἀν. ΒΚ. ἢ 84. ἀπορήσειε - Ὁ, δ. ἐφημέρου αἸῖθπο Ἰο60 
Ἰηϑοσίω βαηῦ 6 Β0Π0]18, 151 18]Π1ΟΥ, Αὐϊβἐο οἰ οἱ δΔῸ οατϊΐογο δηΐὶ- 
αΟ ΒΒΙΤΩΟ : τη 6] 1π|8. 856 μαθοσθηῦ δπίθ 17. οἷ: τ ἐδπηθῃ ΘΌχη Νοο- 
ὑθ 110 {Ππὸ ὑγαμβροπᾶσητιβ, ἱτηρθαϊῦ ἔογυηδ οὐδθϊομβ [ 1096}, 1. 
ἐν αὐΐθ ἀνθρώπῳ εἷς ααὰ. ΠῚ" Ατν. 24 πολυχρονιώτερον 
ΓῚ, ἢ 8. ἔσται 111 Ἠδ]. Ατ. (Ὁ) | 10. ποιεῖσϑαι Π᾿ δύ οοττ.: Ῥ5, 
εἰρῆσϑαι 115 ΑἸᾶ. Ατν. ΗΒ]. ΒΕ. Ἐν. οὐ ρυ. Ῥ5, εἰρῆσϑαι καὶ ποι- 
εἶσϑαι Γ ἢ} 18. τἀγαϑὸν Τ)ῦ, τὸ ἀγαϑὸν Η5 οὐ Η5]., τἀγαϑὸν αυὐ 
τὸ ἀγαθὸν Γ 1. 

1096Ὁ 

δ 



8 Α. 4. 1096, 14 --- 1097, 1. 

καὶ τὰ μὲν καϑ᾽ αὑτά, ϑάτερα δὲ διὰ ταῦτα. χωρίσαντες 
3 » 

τὸ οὖν ἀπὸ τῶν ὠφελίμων τὰ καϑ᾽ αὑτὰ σκεψώμεϑα εἰ λέ- 
Ἁ ’ὔ 551 ᾽ ΥΩ. " » » κ᾿] 

γεται κατὰ μίαν ἰδέαν. καϑ΄ αὑτὰ δὲ ποῖα ϑείη τις ἄν; ἢ 

ὅσα καὶ μονούμενα διώκεται, οἷον τὸ φρονεῖν καὶ ὁρᾶν καὶ 
ἡδοναί τινὲς καὶ τιμαί; ταῦτα γὰρ εἰ καὶ δι’ ἄλλο τι διώ- 

[κέ - 2 5... ἊΨ - ’ ΝΜ μι .Φ 

κομὲν. ὁμῶς τῶν καϑ' αὐτὰ ἀγαθῶν ϑείη τις ἂν. ἢ οὐὸ 

50 ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας; ὥστε μάταιον ἔσται τὸ εἶδος. 
εἰ δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἐστὶν τῶν καϑ᾽ αὗτά, τὸν τἀγαϑοῦ λόγον ἐν 
[κ4 3 -»" Ἁ ΣΝ ’; Γ 

ἅπασιν αὐτοῖς τὸν αὐτὸν ἐμφαίνεσθαι δεήσει, καϑάπερ ἐν 

χιόνι καὶ ψιμμυϑίῳ τὸν τῆς λευκότητος. τιμῆς δὲ καὶ φρο- 
»" ξ΄ νήσεως καὶ ἡδονῆς ἕτεροι καὶ διαφέροντες οἵ λόγοι ταύτῃ ἣ ἀγα- 

30 ϑά. οὐκ ἔστιν ἄρα τὸ ἀγαϑὸν κοινόν τι (καὶδ κατὰ μίαν ἰδέαν. 
3 Υ - Ἁ ἢ 9 ᾿Ὶ 9, » ΡΨ 
ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ γὰρ ἔοικε τοῖς γε ἀπὸ 

, ς , μ) ἭΝ αν -»" δ, 79 ἕὲ ἢ ἷ Ἃ Ἁ 

τύχης ὑμωνύμοις. ἀλλ΄ ἀρὰ γε τῷ ἀφ᾽ ἕνος εἴναν ἢ πρὸς 

ἕν ἅπαντα συντελεῖν, ἢ μᾶλλον κατὰ ἀναλογίαν; ὡς γὰρ 
ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ ἐν ἄλλῳ. 

80 ἀλλ᾽ ἴσως ταῦτα μὲν ἀφετέον τὸ νῦν, ἐξακριβοῦν γὰρ ὑπὲρ 
αὐτῶν ἄλλης ἂν εἴη φιλοσοφίας οἰκειότερον ὁμοίως δὲ καὶ 
περὶ τῆς ἰδέας. εἰ γὰρ καὶ ἔστιν. ἕν τι καὶ κοινῇ κατηγορού- 

2 }] Ἃ , 9 Δ } ΠΝ τὺ 4 -  ς 3 
μενον ἀγαϑον ἡ χωριστὸν τι αὐτὸ καϑ' αὐτὸ. δῆλον ὡς οὐκ 
ἽἊ Ξ“᾿ ᾿ «1 ᾿ 2 ΄ " - Ὴ ΕΝΣ 
ἂν εἴη πρακτὸν οὐδὲ χκτητὸν ἀνθρώπῳ᾽ νῦν δὲ τοιοῦτόν τι 

86 ζητεῖται. τάχα δέ τῳ δόξειεν ἂν βέλτιον εἶναι γνωρίζειν 
57: ᾿ " ᾿ ι ᾿ » 2 δ . 

τοῦτα αὐτὸ πρὸς τὰ χτητὰ καὶ πραχτὰ τῶν ἀγαθϑῶν᾽ οἷον γὰρ 
΄ ν᾽ φη - ᾿ ἜΝ κα " Ν ὃν 

παράδειγμα τοῦτ᾽ ἔχοντες μᾶλλον εἰσοόμεϑα καὶ τὰ ἡμῖν 
9 , Ἃ - ΄ 3ὃϑν»»ν ΄ Α 
ἀγαθά, κἂν εἰδῶμεν, ἐπιτευξόμεϑα αὐτῶν. πιϑανότητα μὲν 

οὖν ἔχει τινὰ ὃ λόγος, ἔοικεν δὲ ταῖς ἐπιστήμαις διαφωνεῖν" 

5 πᾶσαι γὰρ ἀγαϑοῦ τινος ἐφιέμεναι καὶ τὸ ἐνδεὲς ἐπιξζητοῦ- 
- - Φ 

σαι παραλείπουσι τὴν γνῶσιν αὐτοῦ. καίτοι βοήϑημα τηλι- 
- - 3 - κοῦτον ἅπαντας τοὺς τεχνίτας ἀγνοεῖν καὶ μηδ᾽ ἐπιζητεῖν 

19. ἄν τις ΤΠ" Ή8 ΑἸά. { 2ὅ. καὶ δᾷα. Νοοίθ!ϊαβ [[ 26. γε 
οἵα. ΠῚ} 832. καὶ ΓΙΠ" Ηδ]., οἵω. Π’' ΑἸά. Ασ. οὐ Γ᾿ || καὶ Π' 
Επ., τὸ Γ΄ Π5 ΑἸΙά. Ατ. ΒΚ. Ἐν. | 38. αὐτό τι 111} 10978, 4. τινα 
ἔχει Γ ΠῚ ἢ 1. ἅπαντας γοβὺ τὰς τεχνίτας Π'. 

δ 

(γὴ 

Ὅπεὶ 0 

-" 1 
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1 



᾿ 
[ 
ἐξ 

: 4 Ἶ χῶΩωΟ. τέ ξ- ςε:ς.4- .-«ερζεχα  ,ο χα. ο( - «4 “2 τι α΄ ζεστὸ 
δ “-«Ο.96 .-. 2. ζες σι εσζέεςζ,: 

Εἰ πα τίσει ες 

2. 

Ἣν ΨΨΘΊΡΟΥΥΨ ΡΟ Ρ. ν΄ ᾿ 

᾿ 

᾿ Ὁ πὸ τύχοις - ἃ κ στο, ψξω͵ ξα ζω, 

"κώνυμα ἐκ διάνοια: Ἵπρ Χ  Σ 
“{κ- 

ἂο. 

ΤῊ τε γῶν» 97 
δ “«οεες. ὶ Ξ τ ἢ 

“ἀ.“ει.- 

εκ αα«΄ γωκ«4. δε οκἕα- 
“παν σεβάεν τρῷ ὀρθθφὶ «δκακΖι.Ζε. 

Ζξωυ ἐστ ἐκ αἴ κα; σ,.«Φζ:Ζέεεις τ ἐς ο- ἔα 

-ξεαρί οἱκ. Ὁ “4: ἈΚ, 7 

ΤΡΉΣΕΡΣ γος βναραθνος τ δ 

: ; 4 ̓ 

7,π:- 



“ιοῖ: 

δια ..:-- «Τρ στ τῆ αδαιο, “2.-24ε στε. 

“.- σεις φέυ.ἐο Ζέζο ζόΖ.« ἐνὸς - 
τ : ἔ 

οὐ εβδλς ρηάνρρι Ξ : Φ βοόεριος αι φούτονγ κρρόβ ερλομν 

τ ξεβεα “2464, ΤΡ κε πάρύνος ἐρ 5 ζει Ζξδ κἀς 
2: ἐὰν 

ὄμννε φονβξδρϑννολ λλοξςους κρρξι 

πω αωσ κα μα μι ννΑδομμὲπ βου λδεον 

Δ οΣΝΩΙ 



4. 4. 1τοϑῖα, 8 -- ὅ. 1097, 81. 9 

1 οὐκ εὔλογον. ἄπορον δὲ καὶ τί ὠφεληϑήσεται ὑφάντης ἢ 

οὐ ἱ ν ος -ὖϑ 

τέκτων πρὸς τὴν αὑτοῦ τέχνην εἰδὼς αὐτὸ τὸ ἀγαϑόν, ἢ πῶς 
ἰατρικώτερος ἢ ὁ. “τηγικώτερος ἔσται ὃ τὴν ἰδέαν αὐτὴν τε- 
ϑεαμένος. φαίνεται μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπι- 
σκοπεῖν ὃ ἰατρός. ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπου, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν 
τοῦδε᾽ καϑ΄ ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει. 

ἣν ΄ ἕ ͵΄ 
ΓΙ καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ πάλιν 

5 

δ᾽ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ἕξητούμενον ἀγαϑόν, τί ποτ 
᾿ . ἂν εἴη. φαίνεται μὲν γὰρ ἄλλο ἐν ἄλλῃ πράξει καὶ τέχνῃ 

-“ - Ἀ » -»" 

ἄλλο γὰρ ἐν ἰατρικῇ καὶ στρατηγικῇ καὶ ταῖς λοιπαῖς 
ς ,ὔ 3 Φ.-- τὰ 5 ΄ Ἣ ᾿ 4 ΄ . ν 
ὁμοίως. τί οὖν ἑκάστης τἀγαϑόν; ἢ οὗ χάριν τὰ λοιπὰ 

- - ς - 

πράττεται; τοῦτο δὲ ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια. ἐν στρατηγικῇ 
δὲ νίχη, ἐν οἰκοδομικῇ δ᾽ οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο, ἐν 

’ 

ἁπάσῃ δὲ πράξει καὶ προαιρέσει τὸ τέλος" τούτου γὰρ ἕνεκα 
τὰ λοιπὰ πράττουσι πάντες. ὥστε εἴ τι τῶν πρακτῶν ἁπάν- 
τῶν ἐστὶ τέλος. τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πραχτὸν ἀγαϑόν, εἰ δὲ πλείω, 

» ς .Ν » 5 ταῦτα. μεταβαίνων δὴ ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται. τοῦτο 
8 δὲ ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον. ἐπεὶ δὴ πλείω φαί- 

᾿ ἢ ΄ κ᾿ ΄ ΄ . ὟΝ - 

νεται τὰ τέλη, τούτων δὲ αἵρούμεϑαά τινα δι΄ ἕτερα, οἷον 
- 3 Ἁ ᾿ἈΡΡ ἢ , Ἵ - ς 2 » 

πλοῦτον αὐλοὺς καὶ ὅλως τὰ ὄργανα, δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν 
΄ Σου ας ᾽,.» ͵ ΄ ἀξεευ διε ὦ 

πάντα τέλεια τὸ δ᾽ ἄριστον τέλειόν τι φαίνεται. ὥστ᾽ εἰ 

μέν ἐστιν ἕν τι μόνον τέλειον. τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ ξητούμενον» 
’ 

4 εἰ δὲ πλείω. τὸ τελειότατον τούτων. τελειότερον δὲ λέγο- 
}] ᾽ ΤΥ ᾿ -" φΦ' ὦ " τ ἤ μὲν τὸ καϑ' αὑτὸ διωχτὸν τοῦ δι΄ ἕτερον καὶ τὸ μηδέποτε 

9. τὸ αὐτοαγαϑὸν Μ᾽, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγαϑὸν Κυ Ι 18. ἑκάστῃ 
ΓῸΡ ΑἸά. Ἠδϑ]. {{21. τέλειον Μν͵ ἐν ἄλλῳ τέλειον οοΥτ.; ῬΗ ὁ ἢ 
22. εἰ {ἕν Ζνιμπρου } 34. ταὐτὸ» τοῦτο Νὺ οὐ Εα,, ααἱ αἰξθγατα 
αποααθ Ἰϑοξίοπθυη πουϊῦ, τὸ αὐτὸ ΑἸὰ. Ηδ]., τοῦτο αὐτὸ τ τῆν Ι 
ῶῦ. δὴ Ηδ8]. Ατ., δὲ ΓΠ ΑἸΙα. ΒΚ. Ἦν. ἴῃ ᾿ἰοχέα [ 26. ἕτερον 
ΤῊ" Ἶ 21. αὐλοὺς] ἀγροὺς οἱ. Οοτᾶθθ, φέλους Βοπίνπὶτπβ 
(ϑρϑοίχσηθῃ οιπθπαδίομθτη, ὙΙΠ8ΟΌ. ΜΡΟΘΟῚ, ΠῚ), ΟἿἱ ἔτυδβύγδ, 
ΟὈΙοα σαν ΒΟπαϊχθηϊοβ (ΒΆΠΟΙ. ΧΥ͂Ι, Ρ. 488), οὗ. 1099, 88 5α.. 
Βθοϊπαθπάστῃ 6886 οἱ. ΖΘ]Π1π8 || 38. ᾿πάντα] ταῦτα εἷ. Οοτδοβ Ι 
80. τελειότερον γὰρ λέγομεν Ἐπ. 



10 Α. δ. 1091, 82 --- 1097}, 21. 

δι’ ἄλλο αἱρετὸν τῶν {καὶ καϑ᾽ αὑτὰ καὶ διὰ τοῦϑ᾽ αἱρετῶν, 
καὶ ἁπλῶς δὴ τέλειον τὸ καϑ' αὑτὸ αἱρετὸν αἰεὶ καὶ μηδέ- 
ποτε δι᾽ ἄλλο. τοιοῦτον δ᾽ ἡ εὐδαιμονία μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ" δ 

1οϑν ταύτην γὰρ αἱρούμεθα ἀεὶ δι᾽ αὐτὴν καὶ οὐδέποτε δι’ ἄλλο, 
τιμὴν δὲ καὶ ἡδονὴν καὶ νοῦν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἱρούμεϑα 
μὲν καὶ δι’ αὐτά (μηϑενὸς γὰρ ἀποβαίνοντος ἐλοίμεϑ᾽ ἃ ἂν 
ἕκαστον αὐτῶν), αἱρούμεϑα δὲ καὶ τῆς εὐδαιμονίας χάριν, 

ὅ διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν. τὴν δ᾽ εὐδαιμο- 
νίαν οὐδεὶς αἱρεῖται τούτων χάριν, οὐδ᾽ ὅλως δι᾿ ἄλλο. φαίνε- 
ται δὲ καὶ ἐκ τῆς αὐταρκείας τὸ αὐτὸ συμβαίνειν" τὸ γὰρ 
τέλειον ἀγαθὸν αὔταρκες εἶναι δοκεῖ. τὸ δὲ αὔταρκες λέγο- 

μὲν οὐκ αὐτῷ μόνῳ τῷ ἕῶντι. βίον μονώτην, ἀλλὰ καὶ γο- 
10 νεῦσε καὶ τέκνοις καὶ γυναικὶ καὶ ὅλως τοῖς φίλοις καὶ πο- 

λίταις, ἐπειδὴ φύσει πολιτικὸν ὃ ἄνϑρωπός. τούτων δὲ ληπτέος τ 
ὅρος τις ἐπεκχτείνοντι γὰρ ἐπὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἀπογόνους 

καὶ τῶν φίλων τοὺς φίλους εἰς ἄπειρον πρόεισιν. ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν εἰσαῦϑις ἐπισκεπτέον, τὸ δ᾽ αὔταρκες τίϑεμεν ὃ μονού- 

τό μενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν βίον καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ᾽ τοιοῦτον δὲ 
τὴν εὐδαιμονίαν οἰόμεθα εἶναι, ἔτε δὲ πάντων αἱρετωτάτην 8 
μὴ συναρυϑμουμένην. συναριϑμουμένην γὰρ δῆλον ὡς αἵρετωτέ- 
ραν μετὰ τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἀγαθῶν" ὑπεροχὴ γὰρ ἀγαϑῶν 
γίνεται τὸ προστιϑέμενον, ἀγαϑῶν δὲ τὸ μεῖζον αἱρετώτερον 
αἰεί, τέλειον δή τι φαίνεται καὶ αὔταρκες ἡ εὐδαιμονία, 
τῶν πραχτῶν οὖσα τέλος. 

2 φΦ 

82. καὶ ρῬοβὺ τῶν δᾶ, Ἐπι.. ΕΦΙ]οίαπαβ οὗ, αὖ νἱἀοῦαν, Ηδὶ. 
᾿ (6 ΓΤ ἰδοοὺ Βομτη!ἀ 108) [} 84. δ᾽ δὴ ΓΚΡἢ 1ΟΘΤΡ, ὅ. δ᾽ γοϑὺ 
εὐδαιμονίαν ἨΔ ΚΡΡΞ {| 10, γυναιξὶ Π᾿', γυναικὶ ο. 6. Ἐπ. δ]. 
ΑΥ. {{11. πολιτικὸς ΤΡῊΜΡ Ηδ]. ἀσ. ΒΚ. ἦν, πολιτικὸν ο, ὁ. Επι., 
πολιτικὸν ξῷον Γ᾿ ἢ ὁ Π' Ἐπ, Ηδ]., οτι. Π5Ώ1.5Ρ5.ΑἸ4. ΒΙκ. Βτ. Ϊ 
16. αἱρετὸν ἄρκιον καὶ αἱρετὸν Τ' Η5ΤΡῬ5 Ἐπ. Ἠδ]. Ατ., αἶρε- 
τὸν καὶ ἄρκιον ΜΡ 117. συναρυϑμουμένην γὰρ --- 230. αἰεί γ6] πἀγον 
18. ὑπεροχὴ --- 20. αἰεί 566]. Ζ6]16᾽ (Ῥ1108. ἃ. ΘΟ. ΗΠ; 
Ῥ. 610 868. ἢ. 3), πθβοῖο δὴ σϑοΐθ ἢ γὰρ Ατ., δὲ ΓΠ ΑἸά, ΒΚ. ἤν. Ἵ 
21. τῶν] πάντων τῶν ΜΡ ΑἸᾺ. οὐ γε. Ῥ" ΕἾ 



εὐα κοντα ζω - ἤν ἐζχω α κίε.“ ἀκη γε ίκικα,, ποβ δ κε οα ἔσω “Ζ {. --Ξ Σ 
“Φ’ ὡσσιτς 2 κατ ερζυι" εξ α εἰς σός, Ἔνικαὰος, 

ὑ-τὸ δὲ «ἄτα κοὶς ἐέτα σοτενς ἐοζισος ἐήα ἐς ΨΨΨ «κε φσ τσς- 
ἀδρεφε ον λβν) ρλο : τς τς σα ξε 

» διετας ἐζξεττς ΣῈ «ἐφ ο τεξε σαατοῶΣ Ξ 
πὴ 5 ᾿ ς κ ᾿ “ 

ὩΖ,  ΞΣ ὩΣ ΦΞ  ὩΞΕΣ ΞΕ “ΚΞ ᾿αΡηρθοάηρυ τι 
φεισ- ἐφ. (ες (ως «ἔξτεκ δι 

ὡεικικα (- πι« φίξι ΖΖζα ς σύ 

γ-“---- ἊΝ ἣ “τ 

ᾶ ᾿ς τον τν όγνσ Ό»» σι πῇ αΖελείζα ζέσει, ἀξ; ξεξέσευ, 

με, τὸ δ᾽ιδτωριςες. πξα, πα ες- οὐ 4 ε:οιξως δ ζς. ““ζαΣ Ζ ευ-ἔς ἐεά. 

 αὔίσιχλ' α΄«σί αοακιξά. ἐκο » σι 

ΒῚ , ᾿ 
Ν ς κα, Ζι κι σέ -ξζεεξος ζει. εἰ α φ σ5.99͵ ἐδ, ζεκεο δ φε͵ (νυν νόος. 
᾿ τεχεεύτατον, 8. «ὅταρ - ἐἔστωτον, »ιστλ) δι “2.6 .29 »ξο- σι «ἀΖεῶεζ, --ἐ Ξιτιεες-,ς- 



γ“- Ῥλοβεξαεζωνυ- κ βρ να ον ᾿ 

) δ. πάει σέλιλνια χζα, Ἐ γον δε φραρα ει ᾿ κεῆρ τ τ τε χερενονρὴ 

4 σοόςττωι, Δ.“ « 654: Ζα ες “γε εεες- ἜΡΩ Φ, Ἶ «««δερειλα.; “7 οἱ ζέσις. ἐνεδρες ἐπε ἔφ για κί, )ές κιο δπριαααξ τνφ Εν» τὸν αν ἐφθρίσοσν: 

4 

Μ ὡ ωζμ ««4- ΝΥ 

ἐξ» Ζ Ξ535 α μον νΆ ἡ πον. τγλρς ἐγγτ ψυῦς». ΟἈΡ ονς ΤῊΝ νυ. τον ον 

᾿ς πάσα. τλιυκαάιμο ἐῖρα νοῦν ἄιγξι. (ες ἐξ. αγ ῤεεεσνεσιαδοιοῦέον, σέο, 
στ κ 
προικτικη- ρελαμ θα σῖῳ τὰ ἐμὰ μνγ γα ύρονῳ οι.“Ὁ 
ἕ. εὐ. ἢ -αδα. “ κεεώω. 

: ς . - τὰ Νὴ ᾿ 229 ἐὐσεια 

ς, δεττως- ψρνι εονγε. Ὁ ΤΠ ἀν ΕΣ τς ᾿ειζξων ; «πεαιζο Ἔ ἕες͵ σε ᾿ δ γέεω (κι δ δία, γρετο ἜΚΟΣ ΤΣ ΤΈΣ ΤΟΣ ζ,“45- 

7. 2εστ 7 .“ὅκ. . ὦ “7:ν-.-α«Ὄτὧδς ῷω 

«κευ, σι" «; «4. σι “Ζείκον, ας“ -“ἐχ ζαν.. Κ4: 
Ουτεττιεσιι σότεεεις Ἐ)  κέ-..6 κι, εξοδ. 



4. 6. 1097, 32 --- 10988, 12. 11 
ΨΙΠ) ὅ 

3 } » , 

9. ἀλλ᾽ ἴσως τὴν μὲν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον λέγειν ὃμο- ὃ 
2νιξα.- ἐπ γκξωνυ -» 

“τ ζογούμενόν τι φαίνεται, ποϑεῖται δ᾽ ἐναργέστερον τί ἐστιν ἔτι 
- Α 

10 λεχϑῆναι. τάχα δὴ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτ᾽, εἰ ληφϑείη τὸ ἔργον 
- ᾿} ’, [κ᾿ , 2 - κ 2 - " Σ 

τοῦ ἀνθρώπου. ὠσπερ γὰρ. αὐλητῇ καὶ ἀγαλματοποιῷ καὶ 35 

παντὶ τεχνίτῃ; καὶ ὅλως ὧν ἔστιν ἔργον τι καὶ πρᾶξις, ἐν 
- "ν ᾿ κ᾿ τῷ ἔργῳ δοκεῖ τἀγαϑὸν εἶναι καὶ τὸ εὖ, οὕτω δόξειεν ἂν καὶ 

-» Σ ΄ 
ἀνϑρώπῳ, εἴπερ ἔστι τι ἔργον αὐτοῦ. πότερον οὖν τέκτονος μὲν 

᾿ Ξ , Ῥ, ᾿, ι κι [4 4 , 2 34" 

καὶ σκυτέως ἔστιν ἔργα τινὰ καὶ πράξεις. ἀνθρώπου δ᾽ οὐδὲν 
᾿, 3 Ψ-.,..Ὁ Α , Ἃ ’ 3 -" ᾿ 
ἔστιν. ἀλλ ἀργὸν πέφυκεν; ἢ καϑάπερ ὀφϑαλμοῦ καὶ χει-- 80 

ρὸς καὶ ποδὸς καὶ ὅλως ἕκάστου τῶν μορίων φαίνεταί τι 

ἔργον, οὕτω καὶ ἀνθρώπου παρὰ πάντα ταῦτα ϑείη τις ἂν 
3 - μ᾿ -» 

15 ἔργον τι; τί οὖν δὴ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ποτέ; τὸ μὲν γὰρ ζῆν κοινὸν 
εἶναι φαίνεται καὶ τοῖς φυτοῖς, ξητεῖται δὲ τὸ ἔδιον. ἀφο- 
ριστέον ἄρα τὴν ϑρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν ἕωήν. ἑπομένη δὲ τοθ98α 

΄ Ἃ ᾿᾿ Α ι [4 ᾿ ν" φγ 
αἰσϑητική τις ἂν εἴη. φαίνεται δὲ καὶ αὕτη κοινὴ καὶ ἵππῳ 

13 χαὶ βοὶ καὶ “παντὶ ξῴῳ. λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λό- 
᾿ ΄ κ᾿ Ἁ } ς ᾿ }] ’ κ᾿ 3 ε γον ἔχοντος. [τούτου δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειϑὲς λόγῳ. τὸ δ᾽ ὡς 

νάμ»". ικς “ἡ 

ἔχον καὶ διανοούμενον.) διττῶς δὲ [καὶ] ταύτης λεγομένης Ὁ 
τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ϑετέον᾽ κυριώτερον γὰρ αὕτη δοκεῖ λέγε- 

14 σϑαι. εἰ δή ἐστιν ἔργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον 
ἢ μὴ ἄνευ λόγου, τὸ δ᾽ αὐτό φαμεν ἔργον εἶναι τῷ γένει 

-» - δ -»" 

τοῦδε καὶ τοῦδε σπουδαίου. ὥσπερ κυιϑαριστοῦ καὶ σπουδαίου 
κιϑαριστοῦ, καὶ ἁπλῶς δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων, προστυϑεμένης τῆς τὸ 
κατ᾽ ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον (κιϑαριστοῦ μὲν γὰρ τὸ 

3 
χκιϑαρίζειν, σπουδαίου δὲ τὸ εὖ)" εἰ δ᾽ οὕτως, ἀνθρώπου δὲ τί- 

1 μὰ 

34, δὲ Μὴ ΗΒ]. ΑΥὐ. Ῥαγ. 1417 οὖ οουτ. Ρ2 (μαυᾶ τη819) ἢ 
28. ἔργον τι Τ' Π", τι ἔργον ο. ο. Γ᾽ {[|άΑλ32. ταῦτα δοΐθ πάντα 
ΤΟ», οτὰ. ΤΡ 38. γὰρ] οὖν ΗδΕ]. [[ 1098, 8. δὲ Π', δὴ α. 
ὁ. Ηβ8]. τ. {{|.4. τούτου --- ὅ. διανοούμενον ΒθοΙπάθπᾶδ, 6586 οἱ. 
Οταηύίαβ, 560]. Βαββουῖιβ [ ὅ. καὶ 5660]. Πδββουΐαβ [[ 6. (τῆς μὲν 

᾿ς κατ᾽ ἐνέργειαν τῆς δὲ κατ᾽ ἕξιν᾽ τὴν Βεαββονῖπϑβ [ 7. δή 
ϑαβθιῃ. βθουσπάτιη ΗΘ] οἄουϊ ραγαρταβίπι (τοίνυν) οὐ ΑΥ̓σΎΤΟΡΥ ΠΣ 
ἐγαηβ] αὐϊοπθιη (ἐσέ), δ᾽ ΓΠΙ ΑἸὰ. ΒΚ. Ἐτ. {[12. δ᾽] δὴ βοουη- 

ες τη ἘΙΘΟΚΠΘΥΙ ἐγαηβίδύϊοπθια οἱ. ϑαβθση. 



1: 4. 06. 10988, 18 --- 7. 1098}, ὅ. 

ϑεμεν ἔργον ξωήν τινα, ταύτην δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις 
μετὰ λόγου, σπουδαίου δὲ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἕκα- 

τό στον δὲ εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀποτελεῖται" εἰ δὴ οὕτω, 
τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ᾽ ἀρετήν, 
εἰ δὲ πλείους αἵ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. 
ἔτι δ᾽ ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ 

- ἀνα ἶΣ ν᾿ γφι ΄ ᾿ς δῷ 
μία ἡμέρα" οὕτω δὲ οὐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα 

30 οὐδ᾽ ὀλίγος χρόνος. Ἐ Ἐ. 
{ περιγεγράφϑω μὲν οὖν τὸ ἀγαϑὸν ταύτῃ (δεῖ γὰρ ἴσως ὗπο- 

-»" - 3 δ᾽ 3 ’ ΄ 2 Ἢ } 

τυπῶσαι πρῶτον, εἶθ᾽ ὕστερον ἀναγράψαι)" [δόξειε δ᾽ ἂν παντὸς 
εἶναι προαγαγεῖν καὶ διαρϑρῶσαι τὰ καλῶς ἔχοντα τῇ περιγραφῇ. 

καὶ ὃ χρόνος τῶν τοιούτων εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαϑὸς εἶναι. 
95 ὅϑεν καὶ τῶν τεχνῶν γεγόνασιν αἷ ἐπιδόσεις" παντὸς γὰρ προσ- 

ϑεῖναι τὸ ἐλλεῖπον. μεμνῆσϑαι δὲ καὶ τῶν προειρημένων χρή, 
καὶ τὴν ἀκοίβειαν μὴ ἡμοίως ἐν ἅπασιν ἐπιξητεῖν, ἀλλ᾽ ἐν ἕκά- 

Ν ν ξ, , [κς ᾿ Η -» -4. 5. δ’ στοις κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον οἷ- 
κεῖον τῇ μεϑόδῳ. καὶ γὰρ τέκτων καὶ γεωμέτρης διαφερόντως 

80 ἐπιζητοῦσι τὴν ὀρϑήν᾽ ὃ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ὅσον χρησίμη πρὸς τὸ ἔρ- 
γον, ὃ δὲ τί ἐστιν ἢ ποῖόν τι" ϑεατὴς γὰρ τἀληϑοῦς. τὸν αὐτὸν 
δὴ τρόπον καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιητέον, ὅπως μὴ τὰ πάρεργα 
τῶν ἔργων πλείω γίνηται. οὐκ ἀπαιτητέον δὲ οὐδὲ τὴν αἰτίαν 

"- γ 

- 8 

τοῦϑυ ἐν ἅπασιν ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἱκανὸν ἔν τισι τὸ ὅτι δειχϑῆναι κα- 
λῶς [{- οἷον καὶ περὶ τὰς ἀρχάς 7] τὸ δ᾽ ὅτε πρῶτον καὶ ἀρχή" 
τῶν ἀρχῶν δ᾽ αἱ μὲν ἐπαγωγῇ ϑεωροῦνται, αἱ δὲ αἰσϑήσει; 
εἱ δ᾽ ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως. μετιέναι δὲ πειρα- 

Ὁ τέον ἑχάστας ἧ πεφύκασιν, καὶ σπουδαστέον ὅπως ὁρισϑῶσι 

18. πρᾶξιν ΓΜΡΟΡΡ Επ., πράξεις ὁ. ὁ. 8]. Ατ΄ {|1ὅ. δὴ 
Βοιηιχίυβ, δ᾽ Γ ΠῚ ΑΙ. Ατὐ. ΒΚ. Βυ. || 18. οὐδὲ μέα ἡμέρα 5θο]υ- 
ἄθηδδ 6586 οἱ. ὅπιβοιῃ. [[|Ά19. δὴ ΓΌΡ, δὲ καὶ ΗΔΡΞ {{. 20. “5 
Βαβοτα.: ἀθβαπὸ ααδ6 οἰδαπίαν 11998, 82 [[ 22. ἀναγράφειν ΜΡ 
ΟΡ ΑἸὰ. !!} δόξειε -- Ὁ, 8. ξητουμένων 560]. βαβθτη.: γ. αὐ86 86- 
ποίαθο δὰ συ. 26 5αᾳ. [ 3ὅ. αἵ δαᾶ. ΚΡ |[26. μεμνῆσθαι --- Ὁ, 8. 
ξητουμένων 8Ὁ Ατ᾽δίοῦο]6 δοϊααϊοαῦ Βαββουῖαβ ἢ 1098}, 2. οἷον 
--- ἀρχάς 5601. ΖΘΊ1οΥ (αΡ. ΜΆΘΗΒΟΒ συμ) || δ΄ Ξθοϊυαἀοπᾶσχη 6586 
οἷ. Εν, !| ὅτε ἀ68]. ΟἸἴδηα8. : 



ἢ οι Ἵ 

»»-σαξ. Δα, Ζελγοίεο τεσ τε Ξ ὙΑΑ Ὁ να ἑ ΐ ἐζος Ἑ «ἐὔεςχ ὐδξισες, τρυστρλσα ΔΑ ν᾿ ἤδο 

φ᾽ ἐῳ τε ἐῷ τίσ οἱ αοτ ρίξε ες τες... ορόόιις, “ “7: 
δε αὐρνλαδεην: τήσαῖε ας εν χεῖ ἀρτοφονο, αν Τρία νόος 

4ι. αὐεζ. ας ἐς Ζειεζζ,ιο “ἔτ. οὐ εες σή ἐε οα)ε ες ζαζέοις ». 

εν, ΣΡ ΤΣ, Ὁ ΘΆΘΨ ϑολεραίι μδ τ 
ἐξα πες ἐδ ρ Ζς ΠΑ εἰ γα ς, τρια" ας: “ 72: 

-“ἐἀὲῶς. γτι τὶ ο--.. ) ““ὍΖ2 ναι ες, 
: ͵ ἈΠ ον ον ἐῶ πα τον ἡ ατΣ. : “Ζε;-ς-.." , ὰ ; 

᾿ς ἄχλκας «Ἀλλως- “ἐστ “ἡ: ζΖέες «Ὁ “τι..τπά σον φισεικιιακςκις 

ΠΣ απο παν αψμέοταῖν βήρετηρο, ψονεν “ῷ:5. ἡνβάνρ τ στ τ, 
᾿ς “εκείκσεο. δά, ἐκ 2. “ἀν «4 )Ὲ ἐγανω ὦ δὸ «εὐ ο τ τ 7. απ ᾿ 



οἰηδς νου τς ἐλ εσσιες 
᾿ ΣΡ τῦθῃ διβαψρὰ γ ιρχρφ μῳ γ δο Ἂ) ᾿ χᾷ οὐὐεριούςτθβ ἘΣ 

δ...“ “} -ὁςσ,, ««Δὐαπζδες, ἀρεος  λδρ ΧΟΤΑ Ἶ , οὐδ δα 

ἀλλα βαν ν τα ΣΟ, ἀτον ΚΑ πρῦ σα." “ἐ-ὸ Φικ ἔς, -ἰοογόγε σας ζεγιι τεσ ὄξαχυ 
οι ταεας Χπ σδοοο ΎΎΥΎ  ὑ δον , 

“4. ας. ἢ στον. ᾿Ξ ΄ : ἘΝ ο΄ Σζισι. αἰα Ἡσσίες 

 ἀζπα.- ς ΕΣ 

ΥΡΕ ες αἰαξεσ 75. -Ζάς “στῶ ξιεσιαζ “πακεα:-, 

ς , ν:. «-α.Ζὸ εἴς «ἐζξάεο. ἔα... σε -4{ 

᾿ξ ΓΑ ΣΤ ΘῚΣ υγατστς ΕΞ ΤΟΙ ΠΣ Τα  φίετον στ 
Ραθες Ἐδαρ ΟΊ όταν, γονφανρεημρ. φρέατι ᾿ : 

ἔτέζελες ὠφῴξο τει 2, ,ἀογογδκιεζασ 
ν σις Φίς, »,κἄχαᾳ..-, 



4. τ. 10980, 6 --- 9. 1098", 99. 13 
ΟἼΩ 

Ἢ -» ΄ . ", δ ι ΒῚ . ΄ » 3Ξὲ χαλῶς. μεγάλην γὰρ ἔχουσι ῥοπὴν πρὸς τὰ ἑπόμενα. δοκεῖ 
᾿ -" Δ, “ὙὍὦ “- Α ΕΣ ΄ " , 

γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ τοῦ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή, καὶ πολλὰ συμ- 
Ὑπι φανῇ γίνεσθαι δι᾿ αὐτῆς τῶν ξητουμένων.] σκεπτέον δὲ περὶ 8 

αὐτῆς οὐ μόνον ἐκ τοῦ συμπεράσματος καὶ ἐξ ὧν ὁ λόγος, 
3 Ἁ » ’ " ᾿ν τὰν » } ᾿ 

5 ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων περὶ αὐτῆς. τῷ μὲν γὰρ 10 
. » ΄ ’ τ ς ΄ » " -» 

ἀληϑεῖ πάντα συνᾷδεει τὰ ὑπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδεῖ 

ταχὺ διαφωνεῖ [τἀληϑές]. --- νενεμημένων δὴ τῶν ἀγαϑῶν 
τριχῇ. καὶ τῶν μὲν ἐχτὸς λεγομένων τῶν δὲ περὶ ψυ- 
χὴν χκαὶ σῶμα, τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ 

΄ 2 ΄ ᾿ ᾿ ΄ ἌΙΑῚ , ᾿ 
μάλιστα ἀγαϑά. τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχε- τὖ 

κὰς περὶ ψυχὴν τίϑεμεν. ὥστε καλῶς ἂν λέγοιτο. κατά 
γε ταύτην τὴν δόξαν παλαιὰν οὖσαν καὶ ὁμολογουμένην ὑπὸ 

8 τῶν φιλοσοφούντων. ὀρϑῶς δὲ καὶ ὅτι πράξεις τινὲς λέγον- 
ι , ι , μα . » ι ᾿ ᾽ ᾿ ται καὶ ἐνέργειαι τὸ τέλος οὕτω ὩΣ τῶν περὶ ψυχὴν ἀγα- . ας 

4 ϑῶν γίνεται. καὶ οὐ τῶν ἐκτὸς. συναδει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ 90 
- 5 ΄ “ «. 

εὖ ξῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν τὸν εὐδαίμονα᾽ σχεδὸν γὰρ εὐζωία! 
ὅ τις εἴρηται καὶ εὐπραξία. --- φαίνεται δὲ καὶ τὰ ἐπιξητούμενα 9 

ι Ἁ 2 ,ὔ [χ4 ΣᾺΣ ΄ - , -»" Α ὁ περὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανϑ ὑπάρχειν τῷ λεχϑέντι. μῶ μὲν 
ἀρ ἀρετῇ. τοῖς δὲ φρόνησις. ἄλλοις δὲ σοφία τις. εἶναι δο- ΘΟ οΣΟΝ ἐροῖν, φξὶ φρόνησις», δόλοις, Τὸ σονία τος ἐνκε δον 

κεῖ" τοῖς δὲ ταῦτα ἡ τούτων τι μεϑ' ἡδονῆς ἢ οὐκ ἄνευ ἡδονῆς 35 

τ ἕτερον δὲ καὶ «τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν συμπαραλαμβάνουσι. τού- 
τῶν δὲ τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσιν, τὰ δὲ ὀλίγοι 

." " ΤΟΥ , ι ΄ " ΄ 
καὶ ἔνδοξοι ἄνδρες" οὐδετέρους δὲ τούτων εὔλογον διαμαρτάνειν 

» [χὰ 2 Ἅ. οΥ , Ἢ ᾿ τ »" - - 

8 τοῖς ὁλοις; ἀλλ᾽ ἕν γὲ τι ἢ καὶ τὰ πλεῖστα κατορϑοῦν. τοῖς 

ἴ. γὰρ ΤΙΚΡ Ἐπ. Ατ., οὖν ο. ὁ. Ηδ]. [ ἢ] ἢ τὸ Η5Ρ5 ΑἸά.᾿ 
Ἐπ. Ἠδθ],, τὸ ἢ τὸ ΜῈ} τοῦ παντὸς εἶναι Η5Π’| ΑἸὰ. Εα., εἶναι 
τοῦ παντὸς Οὐ, τοῦ παντὸς Τ,Ὁ, παντὸς εἶναι ΒΚ. τ. [ ἐμφανῆ 
ΜΡ ΑἸά, ΗΕ]. ᾿᾿ 8. δὲ ΚΡ ΗοΙ,, δὴ ΓΡΟΝ ΑἸΑ. ἂν. ΒΚ. Βν., δὴ 
καὶ Ἡ5ΤΡ ΡΞ || 9. αὐτοῦ ((. 6. τἀγαϑοῦ ἃ., 20) ἀο]ο 5 ἃ, 22. δόξειε 
-- Ὁ, 8. ξητουμένων ὅϑαβοια. [ 10. αὐτοῦ Επ. ᾿ 19. τἀληϑές 
5601. Ἠαββουΐαβ ἢ 26. εὐπορίαν ΑἸά., εὐημερίαν οἱ. Οοτδο5 |] συμ- 
παραλαμβάνουσι Γ΄ ΚΡΤΡΈ. ΗΕ]., συμπεριλαμβάνουσι ΜῦῸΡ ΑἸΑ, ἢ 
29. ἔν γε Ῥυ. ΚΡ (ογχ. το.), ἐπέ ἩδΜΡῸν ΑἸἹά. οὐ ρσ. ΡΞ || τε οχι. 
Ῥτ. ΚΡ (ΒΈΡΡ!]. το.) ||} ἢ καὶ ΤΡ, ἢ Γ΄ ἙἘπ., καὶ ΜΡΟΡ ΑἸά. Ηδβ]. Ατ., 
τὴν Ῥτ. Κῦ (ἀ6]. το.), οἵα. σδγάν θη ἢ κατορϑοῦντας Οατά 6 1185. 

σΎν-ς-- 



τ-.. 

εἰξτεκοιτ;, Ὁ ἐν. 

14 4. 9. 10980, 80 --- 10998, 22. 

᾿ 3 ᾿ 3 ι δὲ τ ΄ὔ ΄ 
80 μὲν οὖν λέγουσι τὴν ἀρετὴν ἢ ἀρετήν τινα συνῳδός ἔστιν 

ὁ λόγος" ταύτης γάρ ἐστιν ἡ κατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια. διαφέρει 

δὲ ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβά- 
᾿ [ Ἢ Α " Ἁ [ , 

νειν, καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται 

τορ9α μηδὲν ἀγαϑὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν, οἷον τῷ καϑεύδοντι ἢ 
καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι, τὴν δ᾽ ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε" 

΄ . 4ι ὑὸν " 3 ΄ [γφ δίχ3 
πράξει γὰρ ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει, ὥσπερ δ᾽ Ὀλυμ- 

πίασιν οὐχ οἵ κάλλιστοι καὶ ἰσχυρότατοι στεφανοῦνται ἀλλ᾽ 
ὅ οἵ ἀγωνιζόμενοι (τούτων γάρ τινὲς νικῶσιν), οὕτω καὶ τῶν ἐν 
τῷ βίῳ καλῶν καὶ ἀγαθῶν οἵ πράττοντες. ὀρϑῶς ἐπήβολοι 
γίγνονται. ἔστιν δὲ καὶ ὁ βίος αὐτῶν καϑ᾽ αὑτὸν ἡδύς. τὸ 

᾿] Ὡ - - ρον, ᾿] ι ἐν Α Α Δ] 
μὲν γὰρ ἥδεσϑαι τῶν ψυχικῶν, ἕκάστῳ δ᾽ ἐστὶν ἡδὺ πρὸς ὃ 

- δ } “ 
λέγεται φιλοτοιοῦτος. οἷον ἵππος μὲν τῷ φιλίππῳ, ϑέαμα 

10 δὲ τῷ φιλοϑεώρῳ" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ δίκαια τῷ 
φιλοδικαίφ. καὶ ὅλως τὰ κατ᾽ ἀρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. τοῖς 

μὲν οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ φύσει τοιαῦτ᾽ 

εἶναι, τοῖς δὲ φιλοκάλοις ἐστὶν ἡδέα τὰ φύσει ἡδέα. τοιαῦται 

δ᾽ αἱ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις, ὥστε καὶ τούτοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ 
2 ς ἡ ΠῚ ι ἂν ὩΣ ὦ Ὡλνττῷ ὑὰχν “τὼ 

ιό καϑ' αὐτὰς. οὐδὲν δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς ὁ βίος αὐτῶν 
[ν ΄ὔ ΄ 3 7 ΓΩ Ἁ ς Α δ - ὥσπερ περιάπτου τινός. ἀλλ᾽ ἔχει τὴν ἡδονὴν ἐν ξαυτῷ. 
πρὸς τοῖς εἰρημένοις γὰρ οὐδ᾽ ἔστιν ἀγαϑὸς ὃ μὴ χαίρων ταῖς 

» ,΄ "" » Α , ΕΣ " Ἃ 2 Ἁ Ἁ 
καλαῖς πράξεσιν᾽ οὔτε γὰρ δίκαιον οὐθεὶς ἂν εἴποι τὸν μὴ 

χαίροντα τῷ δικαιοπραγεῖν, οὔτ᾽ ἐλευϑέριον τὸν μὴ χαίροντα 
90 ταῖς ἐλευϑερίοις πράξεσιν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

εἰ δ᾽ οὕτως. καϑ' αὑτὰς ἂν εἶεν αἱ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις ἡδεῖαι. 

ἀλλα! μὴν καὶ ἀγαϑαί γε καὶ καλαί, καὶ ἡμαλισταὰ τούτων 

80. τὴν] τὴν πᾶσαν ΠΗ οὐ Ργ. ΡΞ, τὴν πᾶσαν τὴν (βαρθύέβου. 
εὐδαιμονίαν) οοΥΥ.; Ρ᾽, πᾶσαν τὴν ΜΡ ΑΥ., πᾶσαν Η6]. [[ σύ - 
νορός ΚΡ, σύμφωνός  Ὰ συνῳδός ο. ὁ. θπ. Ηδ]. 1Π 1099, 10. 
φιλοϑεωρῶι ΚΡ, φιλοϑεάμονι ΠΣ, φιλοϑεώρῳ 6. ο.- Βα; ΕΘ]. |} 
18. τοιαῦτα ϑΥΓΡυτρίαβ ΒΚ. Ἦν. 14. δ᾽ Γ΄ Π5 Ἐπὰ, Αν., δὲ ΡΣ 
ΑΙ4., δ᾽ ἀεὲ Π1 16. δὲ ΓΊ;», δὲ δὴ Μ', δὴ ο. 6. Η6]. 25. καὶ 
ἀγαϑαί γε καὶ καλαὶ ΟΥΡ5 ἀπ. Ἐν: ΗΣΙ. ΑΥ,, γε ἀγαϑαὶ καὶ 
καλαὶ Μ», καὶ ἀγαϑαί τε καὶ καλαὶ ΚΡ, καλαί γε καὶ ἀγαϑαὶ 
τ», καὶ καλαΐ τὲ (61 γε) καὶ ἀγαϑαὶ Γ΄ ᾿ 

(ὙΠ) 

ϑ 

γιὰ 0 

12 

" 3 



3. Ὁ ἐπ , Ῥ ΔΙ Ἴ 

᾿-. έν α ᾿ : οί ον κασι τυ ξ)  τστοσυξειε, ε: ὁ-εὔςεα  ξαδι ο - 
τ φχο 
᾿ μον φομρηγο ἐγ ὡς ψΑβμρμς βρον ἘΔ “. ΖΖς «-4-.22 ΖΖζιξεεεςς Ζεν 
᾿ς αὐ Κακοιυα, ἵζαα σον κου ενν πνολνάφις 

᾿ ᾿ 
Εν 
"ο-. “δια τας, ἀκα αι «αν αξ ὦ «ΕΖ, εἰ εἴα α Ζιο, σέεεις  ος ὑτχξει.: Ζ2ειιε εξ εσι σε 

-ε ΣῸ ερεεατεσεεο αλεον, 

; ΒΝ 
{- ἅ...1.. 3. ε- [Ῥεῖ ΤΡ ΑΣΑ Σ ρον πε ΤΣ Σ, ἕξι: 

Ξ ᾿πηρτενρϑίοα φῆ; τμρϑαν Αι ἀρφελε το ὡς ρποντωας φρὰ 

1 π΄ 5 09: ἘΣ Στ ΟΣ τα 
; ἐκ: ΕΞ ΧΟΙΣΩΣ 5 ἐ στ στ τ ἐξζαξο, υε πες.“ ἄεε ας 



ὅι. Πα ξλα. ἀκ. “δ ἀἐδι οι σπ ̓αγείεε ξαύσια ἐς ἐτεζοινα ἡ ὀστερέεξεστς. 

ΞΕ ΣΕ ΕΣ ΣΕ εν ΣΤ ΟΣ 
Ζε ζωχο. 

-Ὁ 

“4 ἔζε-ς2. 

ΠΕΣ ὥο« Η : ᾿Ξ 

ΤΣ ΤΙΣ οὐπονεμαν  ΟΟΨΟΝΣ ἐσ ἢ 



ς 

Ν Α΄. 9. 10998, 28 --- 10. 1099, 12. 15 
ΤΠ) , 

ἕκαστον, εἴπερ καλῶς κρίνει περὶ αὐτῶν ὃ σπουδαῖος" κρένει 
14 δ᾽ ὡς εἴπομεν. ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον καὶ ἥδιστον ἡ 

3 ’ ᾿ 3 , - ᾿ } " 

εὐδαιμονία, καὶ οὐ διώρισται ταῦτα κατὰ τὸ 4ηλιακὸν ἐπί- 

γραμμα" ῖ 

κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν" 
ἥδιστον δὲ πέφυχ᾽ οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. 

- »" Ἢ ’ 

ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις" ταύ- 
τας δέ, ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην, φαμὲν εἶναι τὴν εὐδαι- 

τ μονίαν. φαίνεται δ᾽ ὕμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν προσδεο- 
; ΄ Ε72 2 [4 Α Ἃ ΡΩΝ Ὁ ἢ ᾿ Ἁ μένη. καϑάπερ εἴπομεν" ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥάδιον τὰ καλὰ 

γνιεαιτκ 

πράττειν ἀχορήγητον ὄντας. πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, 
’ 2 ᾽ Φ , ᾿» ’ ΠῚ - 

καϑάπερ δι΄ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου καὶ πολιτικῆς 

τὸ δυνάμεως᾽ ἐνίων δὲ τητώμενοι δυπαίνουσι τὸ μακάριον, οἷον 
εὐγενείας εὐτεκνίας κάλλους. οὐ πάνυ γὰρ εὐδαιμονικὸς ὃ 

σ7-- Ἂ ΩΣ ἾΜΗΣ: ἊἊ κ “᾿ ΄ ᾿ " 

τὴν ἰδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ μονώτης καὶ ἄτεκνος. 
τ » ἔτι δ᾽ ἴσως ἧττον, εἴ τῷ πάγκακοι παῖδες εἶεν [ἢ φίλοι], 

Ἅ..9 ι»ν - , Ξ5 3 ᾿, 
1 ἢ ἀγαϑοὶ ὄντες τεϑνᾶσιν. καϑάπερ οὖν εἴπομεν. ἔοικεν προσ- 

δεῖσϑαι καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας. ὅϑεν εἰς ταὐτὸ τάττουσιν 
ϑΞ᾿ Ἁ 3 - 3 ’ὔ ΒΩ Α Α 3 ’ 
ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳΐ. ἔνιοι δὲ τὴν ἀρετήν]. 

[κὲ 4. - ’΄ ΄ Ἁ Ἃ Α Ἃ κ 
ΙΧ ϑεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι μαϑητὸν ἢ ἐϑιστὸν ἢ καὶ 

ἄλλως πως ἀσκητόν, ἢ κατά τινα ϑείαν μοῖραν ἢ καὶ διὰ τύχην 
2 παραγίνεται. εἰ μὲν οὖν καὶ ἄλλο τί ἐστιν ϑεῶν δώρημα ἀν- 

ϑοώποις. εὔλογον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ϑεόσδοτον εἶναι, καὶ 

28, ἤδιστον δὲ] πάντων δ᾽ ἥδιστον (πάντων ἤδιστον δ᾽ 
. ΟΥ̓Χ, ϑΡΘΗΡΘΙΠ 8) Εἰ. Εἰ. 12148,, 6 δὲ πέφυχ᾽ οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυ- 

χεῖν ΚΌ ΗδΒ]., δὲ πέφυχ᾽ οὗ τις ἔραται (γ6] ἐρᾶται) τυχεῖν Ηδ 
ΜΡΟΝΡΡΞ οὐ οοἀΐοοθβ Ἐ. Ε-., δ᾽ οὗ τις ἐρᾶν τυχεῖν Τ' Π", δὲ τυ- 
χεῖν οὗ τις ἕκαστος ἐρᾷ ΑἸᾶ., οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῦν ἘΕ). Ε΄. Ξϑοῦπ- 
ἀστα ΑἸά. [[|.80. τὴν οἴη. Πὸ {[ εἶναί φαμὲν Ηδ ΜὴὴὈ" ΑΙα. 
1099, 1. διὰ] καὶ διὰ Π', ἢ διὰ ΑἸ4. ΗδΕ]., τῶν 1» ἐ  ὅ. ἢ 
φέλοι οι. ἨἩ5ΟΞΡ" Ῥαγ. 1417 Επ. Ηδ6]. {, μὴ φίλοι οἱ. Οοχαββ ὶ 
ἢ οἵη. ΚΡ ΑἸᾶ., καὶ, 5 ἢ φίλοι τοοῖίθ 86 παθϑαπῦ, οἱ. Οὐταθβ᾽ 
8. ἔνιοι δὲ τὴν ἀρετήν 560]. ΟἸξαπῖπβ Εν. ἢ ἔνιοι] ἕτεροι ΚΡ ΒΚ. 
Ἐν. (ἔνιοι οἰϊδτα Η6]. Ασὐ.) [[ 9. ἢ καὶ Π᾿Η5ΡΞ Εα., ἢ ΓΠἪδ ΑἸά. 
ΗΕ]. Αν. ΒΚ. Βσ. [ 11. ϑεῶν ἐστι ΓΉΞΜΡΟΡΡΞ ΑἸά. 

πῆ 

25 

80 

1099 

οι 



16 4. 10. 1099, 18 -- ἐξουδεῖ ὃ ᾿ 

ἕξι, «κα ε(5-τῷ. ἱᾶς 

ἌΠΩΣ; τὰς ἀνθρωπίνων ὅσῳ ̓ ββκιόζον: ἀλλὰ τοῦτο μὲν 
ἴσως ἄλλης ἂν εἴη σκέψεως οἰκειότερον, φαίνεται δὲ κἂν εἰ 

τό μὴ ϑεόπεμτυτός ἐστιν ἀλλὰ δι’ ἀρετὴν καί τινα μάϑησιν ἢ 
ἄσκησιν παραγίνεται, τῶν ϑειοτάτων εἶναι. τὸ γὰρ τῆς ἀρε- 
τῆς ἀἄϑλον καὶ τέλος ἄριστον εἶναι φαίνεται καὶ ϑεῖόν τι καὶ 
μακάριον. εἴῃ δ᾽ ἂν καὶ πολύκοινον᾽ δυνατὸν γὰρ ὑπάρξαι 
πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς ἀρετὴν διά τινος μαϑήσεως 

80 καὶ ἐπιμελείας. εἰ δ᾽ ἐστὶν οὕτω βέλτιον ἢ διὰ τύχην εὐδαι- 
μονεῖν, εὔλογον ἔχειν οὕτως, εἴπερ τὰ κατὰ φύσιν, ὡς οἷόν 
τε κάλλιστα ἔχειν. οὕτως πέφυκεν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ 
τέχνην καὶ πᾶσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα κατὰ. τὴν ἀρίστην. 

ΕΣ τὸ τὸ δὶ δὲ μέγιστον καὶ κάλλιστον ἐπιτρέψαι τύχῃ λίαν πλημ; 
δικ εαυκεελυκὶ  ὅ Ἰμλὲς ἂν εἴη. συμφανὲς δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ “λόγου τὸ ξητού- 

μενον᾽ εἴρηται γὰρ ψυχῆς ἐνέργεια κατ΄ ἀρετὴν ποιά τις. 
τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαϑῶν τὰ μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ 
συνεργὰ καὶ χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικῶς. ὁμολογούμενα 
δὲ ταῦτ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ" τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς 

80 τέλος ἄριστον ἐτίϑεμεν, αὕτη δὲ πλείστην ἐπιμέλειαν ποιεῖται 
τοῦ ποιούς τινας καὶ ἀγαϑοὺς τοὺς πολίτας βοῆσαι καὶ ἐλθραμπε. 

δι βοεερ Ζαευκειρέανι δξιζᾳ σα. ε δ 
κοὺς τῶν καλῶν. εἰκότως οὖν οὔτε βοῦν οὔτε ἵππον οὔτε ἄλλο 
τῶν ξῴων οὐδὲν εὔδαιμον λέγομεν" οὐδὲν γὰρ αὐτῶν οἷόν τε 

ποῦα κοινωνῆσαι τοιαύτης ἐνεργείας. διὰ ταύτην δὲ. τὴν αἰτίαν 
οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐστίν" οὔπω γὰρ πραχτικὸς τῶν τοιούτων 
διὰ τὴν ἡλικίαν" οἱ δὲ λεγόμενοι διὰ τὴν ἐλπίδα μακαρί- 

τες [αασί οῇ 

( 
ϑ 

ιὃ- 

οι 

“1 

8 

[1] 

-" ’ Ω’ 2 " 2 -" ᾿ 

ζονται. δεῖ γάρ, ὥσπερ εἴπομεν. καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ 
5 βίου τελείου. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίνονται καὶ παντοῖαι 

᾽ ᾿ ᾿ ’ ΟΣ ἐμο, , ᾿ ἜΧΑ ἿΣ 9 ΕῚ - 
τύχαι κατὰ τὸν βίον. καὶ ἐνδέχεται τὸν μαλιστ εὐθϑηνοῦντα 

μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καϑάπερ ἐν τοῖς 

14. κἂν εἰ] εἰ καὶ ΤΙὖῦ Ἐπ.) Ηδ]. Ὁ), κἂν ΟΡ || 17. εἶναι 
φαίνεται ΚΡΡΞΉΕΙ., εἶναι ροϑῦ φαένεταν ΜΡ, οἵη. οοὗ. ΑΥ. ([Ὁ78. 
τοῦθ) ||. 20. ἢ] ἢ τὸ ΠῚ 28. δέ τι ΚΡ, δ᾽ ἂν εἴη ΤΡ ὁ || 88. τῶν] 
τι τῶν ΗΜ ΟΡ ΡΞ Ἠδ]. αν. ἶ 



,-. χε τιιερος ς, 

ΕΣ ΣΦ ΕΣ ΆΣ ΕΣ ΔΉ ἘΣ ΣΟ 
Ὁ. οὕτω- διω τινος μοὶ ϑνιστιςς “«.. ἐπεκκελειω. 

χι. “ἀλη ον τινα μές δ χολεσυ τές, οσεον. 

ἐερ ἐξ ὁπ τ Ξξε «ὦπς πιειζείλα ζῴφυσις. 4-..Ὁ- «Ὁ: ««.Ὦ ᾿καζεζεέι. πος δ ριστη οἷ. ᾿ τρβν δνπε! ΖΕ τος ἀττλδς , ξο κε το, τα 

Ξ- αὐχο, σέο... “8: ΤΩ ΣΑΣ γ 2. ὅς “ΖΖε εο΄ζςες.2... 2ζι: ὅ-.“.«Ὁ 

τε ταγϑσν εἴ, ταὰ τίν - 5 φ΄΄. 

ἡ χ ξξὲεκιυικὰ 

φϑὴν Υ ἢ 

τ τὰ "Ἀο (ὔδε ἐξ γοι θὰ. πασιο, τὸς σωματικὰ - ἴων Ὁ τὰ «ὦ τοὺ τοὺ σω- 
μάτος͵ βαλρθ πϑρρρ ἐγαθτ «κόρες. κα“ τα ΞΕ Σου σεις οήξάα κι λτάδιαι 
οὐ; τὰ τε. ὌΝ τὸ σζω μοι, αὔσί αι 2 «4: ἐπε, μέ ἐκό αἰ “ἀςεσ ας ὸ θεν τευκη ἐξ  Σ μλνοβω ταν φμόνον Υ δ 5 δ:ε- 

295. ««--. σ΄) εις ξιυςτά ἐοδσι’ιυ.. πριν Ἐν μόδον ἢ 

ΠΝ τ “πὸ ἀδβρυλιίι σίλα τα ἀγλι μεν δια ον ον, οὔτα νι ιεώρινο “πε. 7 κὐπτξι ἐστι 

ἔξι ον ὄνοι δας κῆν θεννν "" Ζοστέ γεεα Ζε ζέες; ρύφρηρε ττῳ γεν ἀὐαρ δά, τ φισαἠενέψε 

Ὄοσνενινος γος τ νΡΌΡΗς τ νον στο 

᾿ 

οί 

«- 



Γ,ο. Δ τριχ κα σεις. 2ιε “ες έςει.κ (κεφ... ᾿ἐϑιεας  ίε ες“ Ἷ » ΚΡ σαν τον ον ον “τ ἐπ Σ 

᾿ οὐ δ᾽ χχοῦ οὐᾷ ξυχππυκά. γισξ ἐλευ ϑάν θ᾽ ταί λισυτν - ς ἀρᾷ Ἂ : »λρυα,. 
ΤΑ οδ τῳ ΨΑΥΑΡΝ δ χορ Σε ΧΡν βίον τελευτή σάντ' Ἔνκε ρθη Ζ, Φιλ τ 

Ὑγ εν ἀγρός φαλταριήρ τ’, ἐστ ε:οεκ ει αν ᾿ 

νύνιεῆ εξ α 



! Α. ἴο. 11008, 8 --- 11. 1100, 84. ἘΠ 

Ἴ ἡρωικοῖς περὶ Πριάμου μυϑεύεται᾽ τὸν δὲ τοιαύταις χρησά- 
μενον τύχαις καὶ τελευτήσαντα ἀϑλίως οὐδεὶς εὐδαιμονίζει. 

᾿ς πότερον οὖν οὐδ᾽ ἄλλον οὐδένα ἀνθρώπων εὐδαιμονιστέον 11 
5 ἕως ἂν ξῇ, κατὰ Σόλωνα δὲ χρεὼν τέλος ὁρᾶν; εἰ δὲ δὴ καὶ τι 
ϑετέον οὕτως. ἄρά γε καὶ ἔστιν εὐδαίμων τότε ἐπειδὰν ἀπο- 
ϑάνῃ; ἢ τοῦτό γε παντελῶς ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ τοῖς λέ- 
γουσιν ἡμῖν ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμονίαν; εἰ δὲ μὴ λέγο- 

8 μὲν τὸν τεϑνεῶτα εὐδαίμονα, (μηδὲ Σόλων τοῦτο βούλεται τῦ 
ἀλλ᾽ ὅτι τηνικαῦτα ἄν τις ἀσφαλῶς μακαρίσειεν ἄνϑρωπον 
ὡς ἐκτὸς ἤδη τῶν κακῶν ὄντα καὶ τῶν δυσνυχημάτων, ἔχει 
μὲν καὶ τοῦτ᾽ ἀμφισβήτησίν τινα" “δοκεῖ γὰρ εἶναί τι τῷ 
τεϑνεῶτε καὶ κακὸν καὶ ἀγαθόν, εἴπερ καὶ τῷ ζῶντι μὴ 
αἰσϑανομένω δέ, οἷον τιμαὶ καὶ ἀτιμίαν καὶ τέκνων καὶ 30 

4 ὕλως ἀπογόνων εὐπραξίαι τε καὶ δυστυχίαι" ἀπόῤίαν"' δὴ 
χαὶ ταῦτα παρέχει. τῷ γὰρ μακαρίως βεβιωκότε μέχρι 

γήρως καὶ τελευτήσαντι κατὰ λόγον ἐνδέχεται πολλὰς μετα- 
βολὰς συμβαίνειν περὶ τοὺς ἐχγόνους, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν 
ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ τυχεῖν βίου τοῦ κατ᾽ ἀξίαν, τοὺς δ᾽ ἐξ ἐναν- 30 

τίας. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τοῖς ἀποστήμασι πρὸς τοὺς γονεῖς 
παντοδαπῶς ἔχειν αὐτοὺς ἐνδέχεται" ἄτοπον δὴ γίνοιτ᾽ ἄν, 
εἰ συμμεταβάλλοι καὶ ὃ τεϑνεὼς καὶ γίνοιτο ὁτὲ μὲν εὐδαί- 

ὅ μων πάλιν δ᾽ ἄϑλιος, ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μηδὲν μηδ᾽ ἐπί 
τινα χρόνον συνικνεῖσϑαι τὰ τῶν ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν. 80 

6 ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηϑέν᾽ τάχα γὰρ ἂν 
τ ϑεωρηϑείη καὶ τὸ νῦν ἐπιξητούμενον ἐξ ἐκείνου. εἰ δὴ τὸ τέλος 
ὁρᾶν δεῖ καὶ τότε μακαρίζειν ἕκαστον οὐχ ὡς ὄντα μακά- 
ριον ἀλλ᾽ ὅτι πρότερον ἦν; πῶς οὐκ ἄτοπον, εἰ ὅτ᾽ ἔστιν εὐδαί- 

11008, 8, τρωϊκοῖς Π' οὐ οοὐν. 5, γρ. ὁμηρικοῖς τηρ. Ἐ5 
(56εα οὈΙ δ .), ἡρωϊκοῖς ὁ. 6. Επι.. Η6]. Ατ. ἢ 9. εὐδαιμονέσει Τ' 
(Δθβοῖο δὴ γϑοΐθ) [[| 17. τῶν ροβὺ καὶ ἔοτί. γϑούβ οὐὰ, Π5 Α]ά. 
ΗΘ]. ([6ρ]8β8 υἱάθίαν Ετι.) 19. μὴ] καὶ ΗδΙ. (9) |{ 231. δὴ ϑαβθιι., 
γὰρ ΜΡ, δὲ ο. ο. ΒΚ. Βγν. ἢ 26. δ᾽) γὰρ γ6ῖ ϑ᾽ οἱ. ϑαβοια. ἢ 
38. συμμεταβάλλοι ΤΙΡΎὍΜΡ Ἐπ. (Ὁ) Ηδ8]., συμμεταβάλοι ΚΡΟΡ ΑἸ4. ἢ 
32. τὸ ροβὺ δὴ δᾶ. ΚΡ, ἕοτί. 6. 6. οπυϊδέθπάμστη οϑὺ (οὗ, ν᾿ 11). 

ἌΞιβτ. ἘΠῚ. Νίο. 2 



18 Α. 11. 11008, 86 -- 1100}, 38. 
χι 

8ὅ μῶν, μὴ ἀληϑεύσεται κατ᾽ αὐτοῦ τὸ ὑπάρχον διὰ τὸ μὴ 4: 
τιρον βούλεσθαι τοὺς ξῶντας εὐδαιμονίζειν διὰ τὰς μεταβολὰς 

καὶ διὰ τὸ μόνιμόν τι τὴν εὐδαιμονίαν ὑπειληφέναι καὶ 
μηδαμῶς εὐμετάβολον, τὰς δὲ τύχας πολλάκις ἀνακυκλεῖ- 
σϑαι περὶ τοὺς αὐτούς" δῆλον γὰρ ὡς εἰ συνακολουϑοίημεν 8 

ὅ ταῖς τύχαις, τὸν αὐτὸν εὐδαίμονα καὶ πάλιν ἄϑλιον ἐροῦμεν 

πολλάκις, ΩΣ “δια τὸν εὐδαίμονα ἀποφαίνοντες 

καὶ σαϑρῶς ἱδρυμένον. ἢ τὸ μὲν ταῖς τύχαις ἐπακολουϑεῖν 9 

οὐδαμῶς ὀρϑόν; οὗ γὰρ ἐν μερνϑέα τὸ εὖ ἢ κακῶς, ἀλλὰ 
προσδεῖται τούτων ὃ ἀνθρώπινος βίος, καϑάπερ εἴπομεν, πκύ- 

10 ρίαν δέ εἰσιν αἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι τῆς εὐδαιμονίας, αἵ 
δ᾽ ἐναντίαι τοῦ ἐναντίους μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ νῦν 1ὸ 

διαπορηϑέν. περὶ οὐδὲν γὰρ οὕτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων 
ἔργων βεβαιότης ὡς περὶ τὰς ἐνεργείας τὰς κατ᾽ ἀρετήν" 
μονιμώτεραι γὰῤ καὶ τῶν ἐπιστημῶν αὗται δοκοῦσιν εἶναι. 

τὸ τούτων δ᾽ αὐτῶν αἵ τιμιώτατα μονιμώταται διὰ τὸ μάλι- 
στὰ καὶ συνεχέστατα καταζῆν ἐν αὐταῖς τοὺς μακαρίους" 
τοῦτο γὰρ ἔοικεν αἰτίῳ τοῦ μὴ γίνεσϑαι περὶ αὐτὰς λήϑην. 
ὑπάρξει δὴ τὸ ξητούμενον τῷ εὐδαίμονι. καὶ ἔσται διὰ βίου τι 
τοιοῦτος᾽ ἀεὶ γὰρ ἢ μάλιστα πάντων πράξει καὶ ϑεωρήσεν 

30 τὰ κατ᾽ ἀρετήν, καὶ τὰς τύχας οἷσει κάλλιστα καὶ πάντῃ 
πάντως ἐμμελῶς Ὁ γ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑὸς καὶ τετράγωνος 
ἄνευ ψόγου. πολλῶν δὲ γινομένων κατὰ τύχην καὶ διαφε- 12 
ρόντων μεγέϑει καὶ μικρότητι, τὰ μὲν μικρὰ τῶν εὐτυχη- 
μάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀντικειμένων, δῆλον ὡς οὐ ποιεῖ 

950 ῥοπὴν τῆς ζωῆς, τὰ δὲ μεγάλα καὶ πολλὰ γινόμενα μὲν 
εὖ μακαριώτερον τὸν βίον ποιήσει (καὶ γὰθ' αὐτὰ σύνεπι- 
κοσμεῖν πέφυκε, καὶ ἢ χρῆσις αὐτῶν καλὴ καὶ σπουδαία 
γίνεται), ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνοντα ϑλίβει καὶ λυμαίνεται 

1100}, 9. εἴπαμεν ΚΡ ΒΚκ.᾿ Ἐν. ! 1δὅ. τιμιώτεραν ΜΡῬ ΗΘΒΙ., 
τιμιώτεραι ᾿καὶ Ἐπ. {|| μονιμώτεραι ΓΠΠ ΤΡ Βα. ΗΕ]. οὖ ΘοΥΥ. 
ῬΞ (46 Τ 1 ἰαοοὺ βου 5) ὁ ἢ 17. αἴτιον Γ᾿ ΩΡ ἢ 38. ἀμεκρό- 
τητι Π᾿ Μ᾽". 



λαμ ξεως, “42. 1}, ΣΟ ΣΙ όπου ζει το ξε 22  ο  ύσί,, 
ΣΝ το, ἐς ᾿ἐξξέσιοϊ ν φνο ἐξ οὴδορόρροτ ας "Ζ ἡρῖμ; 

“Δαν ἐσοιώφεισννιο 

“- αι “οεἰὐο ἐξ ἥκει κι, Ἐς. τ ξέςει ΨΨ τζς ε ἢ ᾿ 

“καὶ 

ΨΕ 

“. “ξΞεσω. έ “σε ἐγ οχέστ. 

“ὦ τζ ἀκα ρυξ ΡΣ , Θέ). ἀξκό «2. Ἐς “Φεῦ 

᾿ "Πρ ὩΣ ΣΞΣΣΣΣ : ἜΈΞΕΒΕ τὺ 

- πε πο βρν ξ πύφερ γον ἐρέεις γ: πϑρν μρνυράς εἰς ὀγχωφήροορρνν δε.) 

Πρ 
1ε-- ἔ ς ͵ 

1-- ΖΑ : ἽΕΙ Ἐἔνερυ- νὑτζε,α. ..- οἰξζεέικα, κτοεσ πζκα, 

ἡ λεχ,σξές ἀσολα ζε 2.2 

ρα Σου ξῳ γα ρου Ω ὦ “ὕκαικ«ε- να αξζέξι Σ ΝΙ ἐὐθιρ των: 
.Ααδί οἱτε νι οζε... το απ 5. ς ἢ γος ἐμνοα 

αδουξές «(πιστῶν ἜΠΗ 7:“ενκα απ τσέ δε κε 

Σ ν υζεε Φ.««- ΐ Ὺ ; ᾿ 

Ἶ 22 ὯπεοΠέΠὸπ ᾿ξ σις.» μεῤς στ τὴ βφρςαφθαρν, Ὅτ’ μρβιμαύτυσΑν ΣΝ 

ἔ ἘΣ ΖΕΖΖΕ Ὑο τ αν εδό μαρμλ ρῦς πώς ὐκῦ; φορῆ Τκῦ, ΣΉ Εϑ Ξρ 
ε νη “ εν υτς ἜΣ  ο δ κω 



.. ἄνα. λυγισεαν- κω υ-ἐ ιν σἤπζοι. (ξδὶς.. 3. διὸ. οζδε, γυιπαιζξιίεια “Ά-Ζ, 

5... ΟΖ ταφῇ “εν τ τας ςέεα, “ἐς ἐξεοιι, Ζξξεε. ἄωμά -πκεσέωρ ““:2 2. “Ζξαα. 

53. ἀτσελ τ “Ζεε 10 οἰεξξι ει τ.22. Δ 2 ᾿ (στε εξ  Α σει 
μη λας νόμνενν: σε ΤΣ ΣΡ ΣΟ τ ΤαΣ πο 
ἐκ ἔρεος λ6 φιυεσιε, ἐς άκος, αα,1:ἰς, Ζίεαι, ἡξικιυ εὐ δ ἐρκε ν, α.42 «πασοίῳ 
ξειε ζ εκες. κἐάγνιεσιε “«“-|,2ἐἐεκ«.-2έ τ 2εεα.“4σ. 

“νυνί. 
δες ἐών ἀμί 2σεγφιξαζρξς, (ὐε, ἐέκεκ,4) 7Ζε;724 ὦ“ πε έοε 7 σας 

᾿ 

Ὶ ἢ ) 



Α. 11. 11000, 239 -- 11018,͵ 10. 19 

Ἢ τὸ μακάριον᾽ λύπας τὲ γὰρ ἐπιφέρει καὶ ἐμποδίζει πολ- 

λαῖς ἐνεργείαις. ὅμως δὲ καὶ ἐν τούτοις διαλάμπει τὸ κα- 80 

λόν, ἐπειδὰν φέρῃ τις εὐκόλως πολλὰς καὶ μεγάλας ἀτυ- 

χίας, μὴ δι ἀναλγησίαν, ἀλλὰ γεννάδας ὧν καὶ μεγαλό- 

18 ψυχος. εἰ δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐνέργειαι κύριαι τῆς ξωῆς- καϑάπερ 

εἴπομεν, οὐδεὶς ἂν γένοιτο τῶν μακαρίων ἄϑλιος" οὐδέποτε 

γὰρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ φαῦλα. τὸν γὰρ ὡς ἀληϑῶς 85 

ἀγαϑὸν καὶ ἔμφρονα πάσας οἰόμεϑα τὰς τύχας εὐσχημό- τιοια 

νῶς φέρειν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράτ- 
τειν, καϑάπερ καὶ στρατηγὸν ἀγαϑὸν τᾷ παρόντι στρατοπέδῳ 
᾿χρῆσϑαι πολεμικώτατα καὶ σκυτοτόμον ἐκ τῶν δοϑέντων 
σχυτῶν κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 

14 χαὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας ἅπαντας. εἰ δ᾽ οὕτως!, ἄϑλιος μὲν 
οὐδέποτε γένοιτ᾽ ἂν ὃ εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός γε, ἂν 
Πριαμικαῖς τύχαις περιπέσῃ. οὐδὲ δὴ ποικίλος γε καὶ 
εὐμετάβολος" οὔτε γὰρ ἐκ τῆς εὐδαιμονίας κινηϑύσεται δα- 
δίως. οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀτυχημάτων ἀλλ᾽ ὑπὸ μεγά- τὸ 
λων καὶ πολλῶν. ἔκ τε τῶν τοιούτων οὐκ ἂν γένοιτο πάλιν 
εὐδαίμων ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν πολλῷ τινι καὶ 
τελείῳ, μεγάλων καὶ καλῶν ἐν αὐτῷ γενόμενος ἐπήβολος. 

τὸ τέ οὖν κωλύει λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν 
ἐνεργοῦντα καὶ τοῖς ἐχτὸς ἀγαϑοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένον; τὸ 
μὴ τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ τέλειον βίον; [ἢ προσϑετέον 

οι 

: 84. γίνοιτο ϑαβοτη. [8ὅ. τὰ ροβϑὺ καὶ Δἀα. ΠῚ’ (οτα. δὐϊδτα 
Η61.}} 1101, 1. ἀγαθὸν καὶ εὔφρονα ΤΡ οὖ οοτ.ὅ ΚΡ, καὶ ἔμ- 
φρονὰ ἀγαθὸν ΗΔΝΡ, εὐδαίμονα καὶ ἔμφρονα ἀγαϑὸν ΜΡ", 
ἔμφρονα καὶ ἀγαθὸν ΗΒ]. ὁ || 8. γε ΜΌΡ᾿" ΑἸὰ. Η6]., τὲ Κῦ, οτι. 
ΤΙ3 ἢ 10. οὐδ᾽ ΜΡΡΣ, οὔϑ᾽ ΗΔΠΡῸΡ ΑἸᾶ., οὔτε ΚΡ Εα. ΗΕ. ἢ 
11. τε ροβὺ τοιούτων ΟΡ, οτι. Τ» ΑἸᾺ. οὐ, αὖ νἱἀοξαγ, Ατ. ! οὐκ] 
δ᾽ οὐκ ΤΙΟᾶῈ ΑἸά. Ατ. Π 16. μὴ --- βέον ρῬοβὺ 17. οὕτως {τῖ. Εποκο- 
πῖσβ ἢ ἢ -- 19. πάντως δὰ «πὐοοράθηξία ποῦ αὐδάγατο ἰἄθοαὰθ 
Ὁ ἰρβίπιβ Αὐϊβίονθ!β ἀοοίσιπα ΔΌΒουσοσ ἀθιπομπβίσανυιῦ Βδεβο- 
σἱθβ, αὐἱ βῖρηιο ᾿ηὐθυυορσαμαϊ ἴῃ Ῥαηοίὶ Ἰοοαπι ρῬοβὺ δὰ ροβίΐο 
Ἠοο αποδδτητηοᾶο δσχοαϑδυὶ νυἱχ γϑοὺθ οοηβθῖ: 560]. ϑΌβοη.  αὐγατα 
βἰίσυιατη ρταθϑίθῦ, ἀπθϊαβ 5.1}. 

ΟΞ 



20 Α. 11. 1101, 11 --- 1101}, 6. 

(Χ) 
καὶ βιωσόμενον οὕτως καὶ τελευτήσοντα κατὰ λόγον, ἐπειδὴ 
τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν, τὴν εὐδαιμονίαν δὲ τέλος καὶ τέλειον τί- 
ϑεμὲν πάντῃ πάντως: ] εἰ δ᾽ οὕτως. μακαρίους ἐροῦμεν τῶν ζώντων 16. 

30 οἷς ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει τὰ λεχϑέντα, μακαρίους δ᾽ ἀνθρώπους. 
καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον διωρίσϑω., τὰς δὲ Στ 

τῶν ἀπογόνων τύχας καὶ τῶν φίλων ἁπάντων τὸ μὲν 
μηδοτιοῦν συμβάλλεσθαι λίαν ἄφιλον φαίνεται καὶ ταῖς 

ὄξαις ἐναντίον. πολλῶν δὲ καὶ παντοίας ἐχόντων δια: 3 
9 φορὰς τῶν συμβαινόντων, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον συνιυκνουμέ- 

νῶν τῶν δ᾽ ἧττον, καϑ᾽ ἕκαστον μὲν διαιρεῖν μακρὸν καὶ 
ἀπέραντον φαίνεται, καϑόλου δὲ λεχϑὲν καὶ τύπῳ τάχ᾽ ἂν 
ἱχανῶς ἔχοι. εἰ δή, καϑάπερ καὶ τῶν περὶ αὑτὸν ἀτυχη- ὃ 
μάτων τὰ μὲν ἔχει τι βρῖϑος καὶ ϑοπὴν πρὸς τὸν βίον τὰ 

80 δ᾽ ἐλαφροτέροις ἔοικεν; οὕτω καὶ τὰ περὶ τοὺς φίλους ὁμοίως 
ἅπαντας. διαφέρει δὲ τῶν παϑῶν ἕκαστον περὶ ζῶντας ἢ 4 
τελευτήσαντας συμβαίνειν πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ παράνομα 
καὶ δεινὰ προὐπάρχειν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἢ πράττεσϑαι; 
συλλογιστέον δὴ καὶ ταύτην τὴν διαφοράν, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ὅ 

80 τὸ διαπορεῖσϑαι περὶ τοὺς κεκμηκότας εἴ τίνος ἀγαϑοῦ κοι- 
ποῖν νωνοῦσιν ἢ τῶν ἀντικειμένων" ἔοικε γὰρ ἐκ τούτων εἰ καὶ διιπνεῖ- 

ται πρὸς αὐτοὺς ὁτιοῦν, εἶτ᾽ ἀγαϑὸν εἴτε τοὐναντίον, ἀφαυρόν 
τι καὶ μικρὸν ἢ ἁπλῶς ἢ ἐκείνοις εἶναι, εἰ δὲ μή, τοσοῦτόν 
γε καὶ τοιοῦτον ὥστε μὴ ποιεῖν εὐδαίμονας τοὺς μὴ ὄντας 

5 μηδὲ τοὺς ὄντας ἀφαιρεῖσθαι τὸ μακάριον. «ὐρβάϊηεσθαι 6 
μὲν οὖν τι φαίνονται τοῖς κεκμηκόσιν αἱ εὐπραξίαι τῶν φί- 

“πεςδς 

19. καὶ ροβὺ πάντῃ δα. Ο" ΑἸὰ, {}}; 20. δ᾽] δ᾽ ὡς ΓΟ΄ Ἐπ. 
Η6]. οὐ οοὐν. ΒΡ: {{{ 21. μὲν οἴῃ. Π5 (166. οἴϊδια. Η8]. Ατὸ.} || 26. 
ἕχαστα Τ, ΜΡ 838. πλάττεσϑαι Ἠδ]. ᾿ 84. ταύτην ΠῚ Ῥ" Βυ., 
ταύτη Τ' Π5 δ ΑἸἹά. Ατ. [| δ᾽ βϑοϊπάθηάπτη γ6] γ᾽ γϑϑυϊαθπάσμ. 
6586. οἱ, Ἐποκοπίαβ | 8ὅ. τόδε δεῖ διαπορεῖσϑαι Ἰμδτα ΐπαΒ, τό δὲ 
δεῖ ἀπορεῖσϑαι Βεαββονίαβ, τῷ διαπορεῖσϑαιν οοὐΐοθ5 Τυᾶτα- 
Ῥἱηΐ, τθο. Οὐγαθβ, ἢ δεῖ ἀπορεῖσϑαι γ6] ἢ {δεῖν διαπορεῖσϑαι 
Εποκοηῖαβ {1101} 1. γὰρ] οὖν 1,» ἨΒ6]. (γὰρ οὗἴἶΐατα Επ. ΑΥ.} 1 
ὅ. συμβάλλεσθαι --- 9. μηδέν 5Βροϊπάθπᾶδ, 6880 οἱ, ὙἹοουα5 
(αθϑοῖο 8ῃ. σϑοὐθ). 



25. ἀδε,3 τέκ ἐσιζΖεο ἔνε - .“.}} ““{0ς.“ 53, 
7 ἼΣ Ἰθτες --ς-. εν τω. 

ῷ ““ἀέεώ-πἐεεςέ ζα- ξε΄. ΤΩ 

Ἷ Ξ Η τϑι. Ὁ} 

“Ζε5- ΄κιες. 4 7». ν Ἴ Ἐν ἘΞ ΣΣΞΩΣ Ἢ αν β  Αϑ ψάμμος ΤΣ 3: 
ΡΥ  πκυεὶ ἐσωρν αρένομας ΕΞ ΕΣ ΣΡ ΞΙΣΝ ΕΣ. 

δέοι ζε ζὰ ἐν ἐεοῖξῪ ΑΕ ΦἼΔΕ τς ρας γι. 
{4 Ἰ , γωδαύρ. ἠδὲ ξεν: Πρ τορίνσρρ ας χηρρρῦκοον ὀφβ ἶ 

." ““οεκα τ Ζέκαο 



Ψ τ ύθια φραγμόν μρ βϑὴ δ βρέ ττολῥμ “«ἄκζ ἐς: «2 τεσέψνι είν ἐν δρκβηροξώγρο κἠγ-ὐτὶ 

ε- 

"ῶεε«.5- δὸ κναφορᾶς) 

ἘΣ ΡΟΣ “κῶας Ἰνεσι σέκ. “οἷς δ, “ἰ, αι αέΖ, ον ΣΑΣ ἢ Ἶ 

2. δεεα αν, ἡ ταίας «κ᾿ “ἀν φάων ππος ΞᾺΡ ὩΣ 
᾿ ὙὙΈριηστρεας τος ̓ν λοβ, πθήν ιν ϑὸδὴ ύῳ κρῖ; ὑπ τ δῷς γαποικανιαν ᾽ν "Ὁ: 

3 . ϑακίας 1“ “Ἔα ἑϑωεξ,α νύ πα τιζ πα ο.«.. "πε - 

153. Ζείκμικις ὡ-εδξ Ζζω,εζριζοιι: σέ γοζασαιυι Ὁ -ἐζοοχεκ 4. 42 16γ., 

«(ες - ΙΖ γεσς, σε, ατάχές τέ.-“46.- “ὡἄισευα.- 



4. 11. 1101}, 1 -το 12. 1101, 84. 91 
ἀπὸ ς Α “-“ } " λων, ὁμοίως δὲ καὶ αἵ δυσπραξίαι, τοιαῦτα δὲ καὶ τηλι- 

-» Ἁ ΕἸ -" ͵.5 καῦτα ὥστε μήτε τοὺς εὐδαίμονας μὴ εὐδαίμονας ποιεῖν μήτ 
ἄλλο τῶν τοιούτων μηδέν. 

Χα διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκεψώμεθα περὶ τῆς εὐδαι- 12 
μονίας πότερα τῶν ἐπαινετῶν ἐστιν ἢ μᾶλλον τῶν τιμίων" τι 

- }] [χὴ »-» ΄ 9 5᾿ 3 - 

4 ὄὅζλον γὰρ ὅτι τῶν γε δυνάμεων οὐκ ἔστιν. φαίνεται δὴ πᾶν 

τὸ ἐπαινετὸν τῷ ποιόν τι εἶναι καὶ πρός τί πῶς ἔχειν ἐπαι- 
Ν σε τόνοις . , τὰ Τα 2 - “ ᾿ 

νεῖσϑαι᾽ τὸν γὰρ δίκαιον καὶ τὸν ἀνδρεῖον καὶ ὅλως τὸν 
ἀγαϑὸν καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπαινοῦμεν διὰ τὰς πράξείς καὶ τὰ 
ἔργα, καὶ τὸν ἰσχυρὸν δὲ καὶ τὸν δρομιχὸν καὶ τῶν ἄλλων 
ἕκαστον τῷ ποιόν τινα πεφυκέναι καὶ ἔχειν πῶς πρὸς ἀγα- 

8 ϑόν τι καὶ σπουδαῖον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν περὶ τοὺς 
ϑεοὺς ἐπαίνων" γελοῖοι γὰρ φαίνονται πρὸς ἡμᾶς ἀναφερό- 
μενοι, τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ γίνεσϑαι τοὺς ἐπαίνους δι᾽ 30 
2 -“ ἰκὰ ᾿᾿ 7 ι ς » Ν 

4 ἀναφορᾶς. ὥσπερ εἴπομεν. εἰ δ᾽ ἐστὶν ὃ ἔπαινος τῶν τοιού- 

τῶν, δῆλον ὅτι τῶν ἀρίστων οὐκ ἔστιν ἔπαινος, ἀλλὰ μεῖζόν 
τι καὶ βέλτιον, καϑάπερ καὶ φαίνεται" τούς τε γὰρ ϑεοὺς 

ι 3 ᾿ - 2 “« Ὶ μακαρίζομεν καὶ εὐδαιμονίζομεν καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς ϑεῖο- 
τάτους μακαρίζομεν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀγαθῶν οὐδεὶς 30 

ν᾿ ᾿ 3 -" ΄ ,Ὶ ’ 3 2 ς 
γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν ἐπαινεῖ καϑάπερ τὸ δίκαιον, ἀλλ᾽ ὡς 

5 ϑειότερόν τε καὶ βέλτιον μακαρίξει. δοκεῖ δὲ καὶ Εὔδοξος 
καλῶς συνηγορῆσαι περὶ τῶν ἀριστείων τῇ ἡδονῇ" τὸ γὰρ μὴ 
ἐπαινεῖσϑαι τῶν ἀγαϑῶν οὖσαν μηνύειν ᾧετο ὅτι κρεῖττόν ἐστι 
τῶν ἐπαινετῶν, τοιοῦτον δ᾽ εἶναι τὸν ϑεὸν καὶ τἀγαϑόν᾽ 80 

ὃ πρὸς ταῦτα γὰρ καὶ τὰ ἄλλα ἀναφέρεσθαι. ὃ μὲν γὰρ ἔπαινος 

τῆς ἀρετῆς (πραχτικοὶ γὰρ τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης); τὰ δ᾽ 
ἐγκώμια τῶν ἔργων ὁμοίως καὶ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν 

τ ψυχικῶν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν 

μ᾿ ὅ 

11. ποτέρα ΚΡ, πότερον Ι»Έπ., πότερον οὖν ΜῈ 12. δὴ] 
δὲ ΤΠ" Ἀν. } 1ὅ. τὰς πράξεις καὶ τὰ ἔργα ΚΡ ΑΙὰ. Ἐπ,, τὰ ἔργα 
καὶ τὰς πράξεις ΠΗ ΜΡ ΑΥ, 16. δὲ 68. ΚΡ, ὁ. ὁ. 1. 
ΒΚ. Βυ. {[231. εἴπαμεν ΚΡ ΒΚ.᾽ Πγ, ἢ 3ὅ. μακαρίέξομεν ροβὺ ἀγα- 
ϑῶν ἰγαηβροπθπηάτντη 6886 οἱ. Ὑπυτούαβ, βθοϊπάθηαυτη ἔογβι δῖι 
6558 οἱ. ϑαβοιῃ. [ 29. κρείττων ἐστὶ 11", κρεῖττόν ἐστι ο. ὁ. Ἦ6]. ΑΥ. 



92 4. 12. 1101}, 88 --- - 18. 1102, 28. 

8ὅ τοῖς περὶ τὰ ἐγκώμια πεπονημένοις, ἡμῖν δὲ δῆλον ἐκ τῶν 
1102 εἰρημένων ὅτι ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία τῶν τιμίων καὶ τελείων. 

ἔοικεν δ᾽ οὕτως ἔχειν καὶ διὰ τὸ εἶναι ἀρχή" ταύτης γὰρ 

χάριν τὰ λοιπὰ πάντα πάντες πράττομεν, τὴν ἀρχὴν δὲ 
καὶ τὸ αἴτιον τῶν ἀγαθῶν τίμιόν τι καὶ ϑεῖον τίϑεμεν. 

᾿ ᾿ ᾿" ς ᾽ -" ΄ ΄ ᾽ 
18 ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ χτη 

6 ἀρετὴν τελείαν, περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον. τάχα γὰρ οὕτως 
“ι , " ᾿ - 2 ’ ΄ “» " 
ἂν βέλτιον καὶ περὶ τῆς εὐδαιμονίας ϑεωρήσαιμεν. δοκεῖ δὲ 

καὶ ὃ κατ᾽ ἀλήϑειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπο- 
νῆσϑαι" βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαϑοὺς ποιεῖν καὶ τῶν 

το νόμων ὑπηκόους (παράδειγμα δὲ τούτων ἔχομεν τοὺς Κρητῶν 
καὶ Δακεδαιμονίων νομοϑέτας, καὶ εἶ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι 

ο 

το 

ὡ» 

ο΄ ψεγένηνται)" εἰ δὲ τῆς πολιτικῆς ἐστιν ἡ σκέψις ἀὕτη. δῆλον 4 μιωκωμυ βεγένηνται)" εἰ δὲ τῆς πολιτικῆς ἐστιν ἡ σκέψις αὕτη, δῆλον 
ὅτι γίνοιτ᾽ ἂν ἡ ξήτησις κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν. περὶ δ 

τ ἀρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον ὅτι᾽ καὶ γὰρ τάγα- 
16 ϑὸν ἀνθρώπινον ἐζητοῦμεν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην. 

3 Ἁ ἃ, 3 3 .Ἶ -“ ΄ ν Ν ᾿ 
ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος ἀλλὰ τὴν 

τῆς ψυχῆς" καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν λέ- 

γομὲν. εἰ δὲ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔγχει, δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν 
εἰδέναι πὼς τὰ περὶ ψυχήν, ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς ϑε- 

30 ραπεύσοντα καὶ πᾶν σῶμα. καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα 
καὶ βελτίων ἡ πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς" τῶν δὲ ἰατρῶν οἵ χα- 

ρίεντες πολλὰ πραγματεύονταν περὶ τὴν τοῦ σώματος γνῶ- 
σίν. ϑεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ περὶ ψυχῆς, ϑεωρητέον 8 

11028, 3. ἀρχήν ΜΡῸ» ΑἸά, || 8. πάντα ροβὺ πάντες 80» 
Ῥ5 ΑἸά., γοϑὺ πράττομεν ΝΜ Κα. [ 4. τίϑεμεν] πος Ἰοοο οἸδυ- 
Βαϊατη ἸΡΟΠοΥΘ ἀθθθραηὺ Πἰργὸ ῥυῖτπο ἢ ὅ. ἐπεὶ Π' ΑἸᾶ. Ἐπ. 
Ηδ]. Ατ., εὐ ΓΠ5[[{6. σκεπτέον 1,» Ἠδ]. (2), ἐπισκεπτέον ἂν εἴη 
ΚΡ, ἐπισκεπτέον ὁ. ὁ. Ἐὰ. [[ 8. γε. πονεῖσϑαν οἱ. Οοταθθ { 12. 
αὕτη ἡ σκέψις 13} 18. γίνοιτ᾽ ΚΡ, γένοιτ᾽ ο. ὁ. Εα. ΒΚ. Βτ. { 
19. ψυχῆς ΚΡΟΡ Επ., ψυχὴν ο. ο.. Ηδθ]. {[ϑεραπεύοντα ΓᾺΡ, 
ϑεραπεύσαντα ΤΟ, ϑεραπεύσοντα ο. ο. Ἐπ. Ηρ]. Ατ. {[|Ά320. πᾶν 
{τὸν οἱ. Βτ. [|ᾷ31. τῶν --- 22. γνῶσιν ἴογῦ. βοοϊπάοηᾶδ, 6886 οἱ. 
ϑαδθιη. [τῶν δὲ ἑἰατρῶν ΚΡ, καὶ τῶν ἰατρῶν ΜῸΡῬΞ Ἐπ.(9), καὶ 
τῶν ἰατρῶν δ᾽ Γ Π᾿ κ ΑἸᾶ. ΗΕΙ. (ἴοτϑ. σϑοίθ) ἢ 38, δ᾽ ΠῚ Μν 
(δὴ οὐΐδτα ΗΒ81].). 

σ: 

«ἃ 



μ ᾿ : Ὑ σι. κοτε; . 

ΡΤ βώφε πύκα τρεψρυ ρας ἀριφσν αν ρφ  ρὴς 
τατος Ξ 

“ἔες. :“ Ζζες ἄρχισε... “2, ζ 
ῥἰριρησοννι. βνς Πραρίρτς λυ έρισα ᾿ - 

- ὃν το“ 
΄ ,2. κεν ράκδια τὶ οὐαθηῃ, β:  ῥληρσξρσε. “πκαεφάΖεεας κ᾽ ΖΖα, γε εα τ στε α, 

Ζε.εὉ. τὴν βρΡ ας ας φἐξεεζο γος εκ ἐ-62- ; τ τηρὴν βου, βῆμα γρρ Άρρνέοαι ζει πο, ἐγαοιιζσαεσ,- 

«τ᾿ ἀλυϑθϑειαν- αΔἀαοξιες, σίεγοάῳ,-“ααεεζεξεΖά,, ὡγό «Ἐς, 

-ξζῶς “τες ζω εἶδες σῇ ο-«ἐέ ἢ “«..ὦ ϑτώκε ἀκκίκεςι 4. ὥΖεςς:: σ,3 75 5 «“ὸ ἄτξζο 
ἜρκκΚ͵,γεκοιε πολιτικαὶ ὠδιδες δὰ ΚΑ ΤΕ ω ᾿ κ.«.«(ς2 “π-«εὐτοέ α κα 95 “ὦ 2:ι4.2: δ 

“.Φδοαο- τεβυ τ ἄκου. “. Ζε. χε. “7.2 Οιε- 

ῶιιεξζε 2. αὶ. 4οτ αι ἐτώοξε- 7 εςἐς4 “«“ξ 

΄-.«-- “ζῶ. 

ΗΝ ο«ἄχιο. Η Ζ5 ᾿ὰ 

ζευταεσεε 7 15 ψυσνοννονο ἌΣ αν τσ «οεξό 
» ὥϑι 

᾿ 

νῷ. ν : ΟΣ “ ἘΨ ΒΨ. »»ς«-.44 Ἐεσιυν- ἀπ Αρ τ το δ, Σξ ρς 252. παρ τες,» σ ετΙΣ 
5 Ψσο-(οο “Ζάκ’;᾿τεσ-ο -«ἰὰ- «-ο Φ. 

“Σὲ χέεν δ.2 “ζα-- τς -- 9 Ζέκε. σεις Ζι “1 
ἐζεα: ξουές ὦ, Ἰισισστιο πο ζετο κά, 

΄«ἀοόῤ «ὦ «ὐὐζονς τισοζετε, α.ΖΖΖε. «ὦ , 

΄σ. 
Φέισ «- δ λει “κε. “63: 1, ὌΝ τνββφιραθέιρ κα το τῇ ϑεραπευσσ' 
Τας͵ -«ἐζζα τ. εἰ οἴζζιο, οέό-:2ς.. πῶς «εε- : Ζζα. ,Ὡο -τάὸ 

ῥοώ πεια, πνιεα ἐ- «ες σίτα δος ΟΣ ἔζα, ψυχύ. 

ἊΝ 



; 
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δὲ τούτων χάριν, καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἱκανῶς ἔχει πρὸς τὰ ξητού- 
μενα᾿ τὸ γὰρ ἐπὶ πλεῖον ἐξακριβοῦν ἐργωδέστερον ἴσως ἐστὶν 535 

- “ααοστυιίζο. 

9 τῶν προκειμένων. λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς καὶ ἔν τοῖς ἐξω- 
τερικοῖς λόγοις ἀρκούντως ἔνια: καὶ χρηστέον αὐτοῖς. οἷον τὸ 

10 μὲν ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ λόγον ἔχον. ταῦτα δὲ πό- 
τερον διώρισται καϑάπερ τὰ τοῦ σώματος μόρια καὶ πᾶν τὸ 

ς »ἀΖζε: ὦ 
μεριστόν, ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐστὶν ἀχώριστα πεφυκότα καϑάπερ 30 

-“ ᾿ } }] " ν᾽ αν Υ ἐν τῇ περιφερείᾳ τὸ κυρτὸν καὶ τὸ κοῖλον, οὐϑὲν. διαφέρει 
11 πρὸς τὸ παρόν. τοῦ ἀλόγου δὲ τὸ μὲν ἔοικε κοινῷ καὶ φυ- 

τικῷ, λέγω δὲ τὸ αἴτιον τοῦ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι᾽ τὴν 
τοιαύτην γὰρ δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐν ἅπασι τοῖς τρεφομέ- 

’ὔ Ἃ " -" ΄ τ ΚΝ ᾿ ΄ νοις ϑείη τις ἂν καὶ ἐν τοῖς ἐμβρύοις, τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην τιο2ν 
15 καὶ ἐν τοῖς τελείοις" εὐλογώτερον γὰρ ἢ ἄλλην τινά. ταύ- 

Χ 3 ΄ 5 ᾿ 4 -ἶν - δ ᾿ 7 ἐν ορζκαρον πα; τλιρονμνςς τος της μὲν οὖν κοινή τις ἀρετὴ καὶ οὐκ ἀνθρωπικὴ φαίνεται δοΞγ ττεςς, 
κεῖ γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις ἐνεργεῖν μάλιστα τὸ μόριον τοῦτο καὶ 
ΩΨ: “ ξοτων [9 ᾿ " χ 29 ὦ ,΄ τὸ 
ἢ δύναμις αὐτη. ὃ δὲ ἀγαϑὸς καὶ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι ὅ 

καϑ' ὕπνον, ὅϑεν φασὶν οὐδὲν διαφέρειν τὸ ἥμισυ τοῦ βίου τοὺς 
18 εὐδαίμονας τῶν ἀϑλίων. συμβαίνει δὲ τοῦτ᾽ εἰκότως ἀργία 

γάρ ἐστιν ὃ ὕπνος τῆς ψυχῆς ἧ λέγεται σπουδαία καὶ φαύλη, 
πλὴν εἴ πῃ κατὰ μικρὸν διικνοῦνταί τινες τῶν κινήσεων; καὶ 
ταύτῃ βελτίω γίνεται τὰ φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν ἢ τῶν ιτὺ 

14 τυχόντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις, καὶ τὸ ϑρεπτικὸν 
ἐατέον, ἐπειδὴ τῆς ἀνθϑρωπικῆς ἀρετῆς ἄμοιρον πέφυκεν" 

16 ἔρικεν δὲ καὶ ἄλλη τις φύσις τῆς ψυχῆς ἄλογος εἶναι. με- 

τέχουσα μέντοι πῃ λόγου. τοῦ γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν 

ῶὅ. πλεῖστον Τιν ΑἸά., πλεῖον ο. ο. Επι. Ηδ6]. ΑΥ. [[ 88. αὐξά- 
νεσϑαι Ἠδ ΗἨδ].(ῦ), τοῦ αὐξάνεσθαι ΑἸά., αὔξεσϑαι ο. ο. Ἐπ. 
1102, 8. ἀνϑρωπικὴ Π᾿Ἠλ ΜΡΡΞ Κπι., ἀνθρωπίνη ΚΡ ΗΕ]. ΒΚ. 
Ἐν. [ ὅ. διάδηλος Ῥ5 ΑἸΆ. Ηοὶ]., δῆλος Ἐπ., διαδηλοῖ οἱ. ΖΘ Π1π5 Ὁ} 
18. δὲ ΚΡΤΙΡΟ 5: Ἐπ. Η6]., δὴ ΓΗ ΜΡ ῸΡ 5 ΑἸα. [ τῆς Π! ΑἸ. 
Ἐπι. Ηδ6]., οτω. Πὄ| 14. μέντοι πη ΚΌΡΞ ΑἸά. Επ. Ηδ6]. Αν., μέν 
πη ΤΓΠἾΜ͵ πῇ μὲν Ἠδ| ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς Π5 ΑἸά. ἔπι. 
ΗΒ]. Ατ., ἀκρατοῦς καὶ ἐγκρατοῦς Γ ΠΡ, ἐγκρατοῦς καὶ 
εὐκρατοῦς ν. ἃ. ἴπ Θχθτηρ]ο ἀοἰξίπρθπβὶ ϑαϊεϊοτὶβ ὙΠ ΚΙπβομίδπδθ, 
ἀκρατοῦς [καὶ ἐγκρατοῦς] Οποκοηῖτβ (βρθοϊοβίαβ ασδηη ψϑυϊα8). 
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1τῦ λόγον καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λόγον͵ ἔχον ἐπαινοῦμεν. ὀρθῶς γὰρ 
καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ" φιένμετμε δ᾽ ἐν αὐτοῖς 

καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν λόγον πεφυκός, ὸ μάχεταί τε καὶ 

ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς᾽ γὰρ. καϑάπερ τὰ ζαραλελυ- 

μένα τοῦ σώματος μόρια εἰς τὰ δεξιὰ προαιρουμένων κινῆσαι 

90 τοὐναντίον εἰς τὰ ἀριστερὰ παρἀφέρεται; καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς 
οὕτως" ἐπὶ τἀναντία γὰρ αἵ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν. ἀλλ᾽ ἐν 

πυόυ ἀπβοὸδ 50} “σώμασι μὲν ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον; ἐπὶ δὲτ τῆς ψυ- 
᾿χῆς οὐχ δρῶμεν. ἴσως δὲ οὐδὲν ἧττον καὶ ἐν τῇ ψυχῇ νομι- 
στέον εἶναί τι “ἄρά τὸν λόγον, ἐναντιούμενον τούτῳ καὶ ἄντι- 

εὖ βαῖνον. πῶς δ᾽ ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει. λόγου δὲ καὶ τοῦτο 
φαίνεται μετέχειν, ὥσπερ εἴπομεν" πειϑαρχεῖ γοῦν τῷ λόγῳ 
τὸ τοῦ ἐγκρατοῦς. ἔτι δ᾽ ἴσως εὐηκοώτερόν ἐστι τὸ τοῦ σώφρο- 
νος καὶ ἀνδρείου" πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ λόγῳ. φαίνεται δὴ 
καὶ τὸ ἄλογον διστόν᾽ τὸ μὲν γὰρ φυτικὸν οὐδαμῶς κοινω- 

80 ψεῦ λόγου, τὸ δ᾽ ἐπυϑυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεχτικὸν μετέχει 
πῶς; ἧ κατήκοόν ἐστιν αὐτοῦ καὶ πενϑαρχικόν. [οὕτω δὴ καὶ 
τοῦ πατρὸς καὶ τῶν φίλων φαμὲν ἔχειν λόγον, καὶ οὐχ 
ὥσπερ τῶν μαϑηματικῶν.] ὅτι δὲ πείϑεταί πῶς ὑπὸ λόγου 
τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ ἡ νουϑέτησις καὶ πᾶσα ἐπιτίμησίς τε 

1108 καὶ παράκλησις. εἰ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν, 
διττὸν ἔσται [καὶ] τὸ λόγον ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ ἐν αὑτῷ, 
τὸ δ᾽ ὥσπερ τοῦ πατρὸς ἀκουστικόν τι. διορέξεται δὲ χαὶ ἡ 
ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην" λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς 

δ μὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠϑικάς, σοφίαν μὲν καὶ σύνεσιν 

καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευϑεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην 

17. τὲ οἵη. 1" ἢ 20. εἰς] καὶ εἰς Ῥ' Ῥαν, 1714 ΗΒ]. ὁ 
περιφέρεται Μ᾽», προσφέρεται ΚΡ , παραφέρεται ὁ. 6. Ἐπ. ΗδθΙ].. Ἷ 
29. φυσικὸν ΤΙ, ϑυμικὸν τγ. ΚΡ, φυτικὸν ὁ. 6. Ἐπ. Ἧδ]. Ατ. οὖ 
Το. ΚΡῚ 91: οὕτω π-- 88. μαϑηματικῶν 560]. δύρφμγίτιδ. Βγ. || 38. 
ὥσπερ (ἐπὶ) οἱ. , Θοταθθ ἢ 11088, 3. ἔσται ΓΤ ΚΡῬΡῈ ΑἸὰ. Ἐπ. Ἂν, 
ἄρα Π΄, ἔσται ἄρα ΜΡ καὶ 5601. Οοτγϑθβ, ποη γουθῦ Αὐὶ [| γὰρ 
ρῬοβὺ μὲν μαυᾶ τη8]16 δα. ΜΡΡΞ ὁ || 8. δὲ] δὴ οἱ. Βυ. (ἴογβ. 
γϑοίθ). 

[5 9 
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Σ 5 ξο- ἐ .- φίε σέσε. 

“ὁσίεε “-.-.ζ5 - ἔξ ««“ὁΟὁ'εο σειέξτα «4 ":-- 

φοδροβιφορῦ γτρνήρθα χσττῆν στο: ΕΞ ίο-εστεσέ ς6- 9 ἐστε 

4 Λεισζι ε..( «--. οέεζξεες.«ἐς- 

' ἀγιλοζουμετόχειν- οτάξε τα δεοι ἐλ ιος σε οαυκσκ σι Ψ ᾿ - 

ΟΠ πλοκ, ἱὐεδιλετυνσι, το αἰ. 2ζα, ἐγ κρ, τῆς σι δεασιςι, γυῖα  μαὺ τς κρβῳετζζταρ, στο 
᾿Ξ Ά “Ἰοε σέ οέζῳ σ εζω, ««“--«σὐὰδὸ -Ὁ-« σἈ σους Φ ἀσκας 

ζλζ; “Ε,ο αΖεξές τεςσες οὐ-«“σίκεκες- τι χεζει θαι αὐεφς ΞΖζτε 
ἃ :ζσι «ὦ ζει οι ἐς: δ δ χε ζ  ἐ ον δ ε ΣᾺΣ - 

ϑάε εὐκριτη 5.9 σι-ε ε-ές ο τον κε ξζα. : σου» Ζερε ιν τῶν 

ἡκ.«- σις“. ΖΖεε, πιασίπότι. Θέε ἂνδ ν᾽ ἀἀδεἐ ρυονόε τ. 
τασζεεεε Δεαασιι. 

ἘΞ - ᾿ ρείιος.το διις οι ε 

᾿ Εν πον: Ἢ γῇ 

ἐ ΞΞΣ;ΞΟ ΞΕ τυ ας ρον. ΡΟΣ ΖΗ Ο ΣΤ Σ, ΣΕ Σ ἢ 



Ἵ 
᾿ 

τὰς, Ζζχς “τ ελιος; “ζκώΖζοαεοτα ες ζει σις {- “ἐσ -ποθ-ς αὐκῶρ. 
«7. 

᾿ : ΨΕ Ζι κ, Ζα Υ̓ 5 

-εζεςκ, ἀρετή Ἰόπε μος τμσμμ χρενϑ ἐδεζεζοι ποκεώέεζαΖ, 
: ῬΥρξϑήσειην γδιΑςν μά τίν, φέξαςοι α σις ὁρ δος λόγος, ἡ ζω ἐφσιιοζς, : , «οὐζζι ζιρονησες͵ ἐς ς ν ἡ ϑβοκ χδίκεῖ πεν πδιροίος 

««Ζεέξες Ζει..ζ..» 0. τὸ λεξεα -»-«- γιεγζ 
, 

ΠΑ σαν ζω. ὦ ἀεκοξι ει; ),Ζ: Σίν " «4.74 97 σίε. 
τ ρλαπ Ομ τ ρφεθνν τρϑρφονρ αι δῷ γροιβθομσθκοο  σρρνουβη ν ἐΡΟῪ Αθιθσξ 

ἜΣ φιφίτεε φα κσεςα) εὐ ἐΖζο, ΕΡ, ὦ ὦ φὺυ ὦ Σ, ἃ ΄- 
᾿Ρ ποτ αν τ ζονσος ἐλ ολς σφ υας Ἄὐλϑα ἣς 

Ἔν ἘΣ μα να ζεέειε, “20 ΖΖ «τι- 

ὡκ..“Ζηεζ. ἀεέξιΖξαςι 2... οιε ζει Φ λει ΓΥ δ αξξειε τ σέω 

ΕΓ φζ» “5 ,“Ζω, “εμαέε, γέσι “ως σζέκεοο οί σεοι. 
ΨΥ, 2 σχες “ἄμε οι Ζξω ου. {1 " 
ἐξ. ἐκ ΖΖζ ἤ᾿κυψρηδιο, , ὡς. ἀεί. ἐφῤρῳνεηεε: ιν ἘΣ 

᾿ ̓ τ μὰ ΨΥ7) “ζ Ζκιι 2, “, 2:2, “2 τες 2, 6 “ὦ, ἀν »εσζειες ος "εδώ α. γέτας 

3. ἄκκέ Ζζι, »ἐ ωεφεὰς δ “2 αδζεκ  ἔεεε α. ἀν ζζι, 
Ῥ Τὶ νηθθρα ε-ἀξζ ἮΝ ὠς “22. ἐ- 
. “Φ:-::. ᾽ : Ν᾿ 

“ἐδ οὐχ χὰ, 4 



ΓΠῚ) 

ΒῚ 

-" "- τ “- 

2 ἔσχηκεν μικρὸν παρεχκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔϑους. --- ἐξ οὗ καὶ δῆλον 

ὃ 

4.18. λλῦξα; Ἰ --:.8..1..11088,.38. Ρ᾽Ὶ 

ἠϑικάς. λέγοντες γὰρ περὶ τοῦ ἤϑους οὐ λέγομεν ὅτι σοφὸς ἢ 
συνετὸς ἀλλ᾽ ὅτι πρᾶος ἢ σώφρων. ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν 
σοφὸν κατὰ τὴν ἕξιν᾽ τῶν ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς 

λέγομεν. 

Β. 

διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς 
δὲ ἠϑικῆς, ἡ μὲν διανοητιπὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει 
καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται 
καὶ χρόνου, ἡ δὲ ἠϑικὴ ἐξ ἔθους περιγίγνεται: ὅϑεν καὶ τοὔνομα 

ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίγνεται" οὐϑὲν 
γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐϑίζεται, οἷον ὃ λίϑος φύσει 

’ ’; 2 Ἃ ’, » ’ 3.) Ἢ 

κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισϑείη ἄνω φέρεσϑαι, οὐδ᾽ ἂν μυ- 
’ » δ᾽, 96" ᾿᾿ - ᾽ 5«" ριάκις ἐθίζῃ τις ἄνω ῥίπτων, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδὲ 

ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐϑισϑείη. οὔτ᾽ 
»» ΄ » Ἁ [4 ’ δ 9 ’ 2 Ἁ 

ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίγνονται αἵ ἀρεταί, ἀλλὰ 
Α ον» ᾿] ’΄ ᾿ Α ᾿ -»" πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασϑαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 

ἔϑους. --- ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις 

τούτων πρότερον κομιξόμεϑα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας ἀπο- 
δίδομεν, ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων δῆλον (οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολ-- 
λάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσϑήσεις ἐλάβομεν, 
ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεϑα, οὐ χρησάμενοι ἔσχο- 

᾿ ν 1 9 Α ’ ΄ ;ὔν 

μεν)" τὰς δὲ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, 
“ Ἢ . -((ς δ: ΝΕ ι δὼ ΄ 

.- ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. ἃ γὰρ δεῖ μαϑόντας 
ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανϑάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἶκο- 

110. Π. ΚὺΌΜν --ἴ ΠῚ ΤΡῸν -- Π38ῥ. 
11088, 14. δὴ ϑυβθοια. βθουπάθπτη ΒΙΘΟΚΠθυϊ ὑγαηβ] αἰ ΟΠ 61), 

δὲ ΓΤ Π ΑἸά. Ηθ]. Αὐ. ΒΚ. Βυ. | 15. πλεῖον ΚΡΤΡΡ3 Ηδ]., πλεῖστον 
ΤΊυΟ» ΑἸὰ, Ατ. ἢ ἐκ τῆς διδασκαλέας ΤΙ Ἠδ]. ()), ἐν διδασκα- 
λίαις Μὴ οὐ ὁοεν.ἷ ΡΞ ὁ {|Α18. παρεκκλένον ΑἸα,, παρεγκλῖνον 
ΚΟΝΡ ΡΞ ΗΒ]. ὑ |{{22. αὐτὸν ροβὺ μυριάκις δαᾶ. ΓΙ" ῊΒ ΝΡ» ΑἸᾶ. 
ΑΥ, ΒΚ., οἷν. ΠῚΊΡΞ Η6]., 566]. Βγ. τὸ οι. ἢ» Α]4. (θρὶξ 
οἰΐδτη Η6].) [ 28. ἄλλως Ῥοβὺ τῶν 560]. Ξϑροηρδιῖαβ { 82. τῶν 
τεχνῶν τῶν ἄλλων Π΄ (τῶν ἄλλων τεχνῶν οἴδτα Η6].). 
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96 Β. 1. 1108, 84 --- 5. 1108, 36. 
() 

δόμοι γίγνονται καὶ κυϑαρίξζοντες κιϑαρισταί. οὕτω δὲ καὶ τὰ 
1το8ν μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεϑα, τὰ δὲ σώφρονα 

σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. ---- μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γιγνό-- 5 
μενον ἐν ταῖς πόλεσιν᾽ οἵ γὰρ νομοϑέται τοὺς πολίτας ἐϑί- 
ἕοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομο- 

5 ϑέτου τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, 
καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. --- ἔτι 
ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ 
καὶ φϑείρεται. ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη" ἐκ γὰρ τοῦ κιϑαρίξειν. 

καὶ οἵ ἀγαϑοὶ καὶ οἵ κακοὶ γίγνονται καϑαρισταί. ἀνάλογον 
10 δὲ καὶ οἱ οἰκοδόμοι καὶ οἵ λοιποὶ πάντες" ἔκ μὲν γὰρ τοῦ 

εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαϑοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 
κακοί. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος; 
ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίγνοντο ἀγαϑοὶ ἢ κακοί, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἀρετῶν ἔχει᾽ πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 

16 τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεϑα οἱ μὲν δίκαιοι οἱ δὲ ἄδι- 
χοι; πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐϑιξόμενοι φοβεῖς- 
σϑαι ἢ ϑαρρεῖν οἱ μὲν ἀνδρεῖοι οἱ δὲ δειλοί, ὁμοίως δὲ καὶ 
τὰ περὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς. οὲ μὲν 
γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι ἌΈΡΟΘΕΙΝΟ οἱ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὁρ- 

30 γίλοι, οὗ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἱ δὲ 

ἐκ τοῦ οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἔκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ 
ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι" 8 
κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἵ ἕξεις. οὐ 

μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐϑίξε- 
86 σϑαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 
8 ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ ϑεωρίας ἕνεκά τι 

60 

ΕΣῚ 

84, δὴ ΤΙ Η6]., οἵα. ΜΡ 1108,.10. οἵ δηΐθ οἰκοδόμοι 
δα, ἨΔ ΝΡ ὍΣ ΑἸα, ΕΣ]. 500]. Ἐν. 1116. γινόμεϑα Ῥοϑὺ ἄδικοι “78, 
γινόμενα ΚΡ' (γινόμεϑα ᾿απΐο οἱ μὲν οἴατα Η6].)} || 18. τὰ Ῥεῖπβ ἈΝ 
ΤΡ ΑἸᾶ., αὔτατηατο ΜΡΉΡΘΙ. 30. ἐπεὶ --- 11048,26. σῴξεσαι δυγ θα γΘ 
βοηξοηθίαχτιτα οΟμδἰπαδ ομθτη πΘβοῖο ἢ τϑοῖθ νἱἀθαπίαν ἀὐποκθηῖο 
(Ρ. 16), ξοτῦ. Ἰρτθαν ἀπᾶ ουτὰ 110ὅ 8, 14. καὶ ὅτι --- 16. γινόμενον εὐ 
1106 8, 24. πῶς --- 20. αὐτῆς 5Βροοϊυπᾶοπᾶδ Βυηὺ {| ἕνεκέν βτιβθυα. 



“υεζποςεα ὼ ᾿ “ἔστεο έο.. “««««(ὦ ζίκο.Ζκα “- 

ζει. αἰ“ εςκε; ᾿ 

φ. ἐκ τῶν «ὑτῶτ- (βκ.Ε «“εγν υ. οἴο τιο-Ἐ- “αὐλνος ας ο σι, 
“ατζιε Ὁ. ἐυάκ.κ “Ὁ 

δα. δι .«««. ν ἀκα ζξει, σι τε, ες“ «ε΄, τς, τς 

3 ράκο, κπτνουδευ ψυυξ ξδες, ἢ «νὰ ἢ πα τύγον Ξ- ΠΝ ἐς Ὡς ἐπ: φιλί, 
γιασινκαεν,.ὄ- τες. ἐξα. πα φ« έιε το, τὰ ἀερνόι 

ον σΠ ὸ γυυτένείδε δον κε δεῖ ΒΝ ΕΝ 

μπρ᾿ καινορε χοα 

᾿ 4. φκε κε ςα οἵ ον α εἰς. ἐ5 ποασί Ἐνέργει, 4. “ ΤΡ ΣΡ ν 

ἜΞῚ τ ΥΝΕΡΟΞΟΣ ΣΟΙ ΣΟΙ 
,Ἄφτες. ἐἴεοα «“Ζι σι, ἐς Ζ ἰὐλαυ τ ὑπρεῷ δῇ 
ἘΝ ΟΣ 

- ε δυνα ΠΣ “(2 πὸ Ζ6 
ν»; πα.» ́ . τ, ΠΈΡΙ ΡΝ ει τ “-2 Στ ει. τ δ. “ »οος 4 “γί ε: 

᾿ φίεΖιρυυιολσν ζέσι, ὅς ἐξ. πο αδὼν ἢ -ἄ “ἐῶ. .χε Ὧν ᾿ Ῥ 
᾿ Ζἄκι. Ζξακς :, τιοέσε. στε... ἐδ ας: δ δ ἀρ  δύν ον εἶ ἔς::- [ α. ἜΣ ἐς, σε «ἐν ξ. 5 ἀξ, ζξεκ αἰ κε. “ -άσι γούκί σὲ Ζφ’-εΖ ζ9 “εἰ γα τὰς κἔκεξοα 
ἡ ἀξ αὐ Ζιαστώ λε, ὌἌΟΥΞΗ “Ὡεεα -ἀς οίσςοιτεσς-: τό τ: τάς. 

- ΦΩ͂Σ «. ἐα ζετο “ἄς Κ οἷα αὐ ἄ. ἐπέοδς ἐλ »ἔκζζαὶ 

ΚΝ ὁ... ". Ϊ-Ὡ-« «πᾳ π.ὸῸιν-: ΝΟ ΝΥ νὰ 1.δ᾽͵͵. ». “ 4᾽.  ς τ. ΡΟΣ ΡΟ 8, ὙΡΑ ΕΓ ὁ ἡ 



ΣΤ ΟΣ; ΣΕΥ ΕΣ ΤΣ ΘΟ ΣΞ Στ ρα βοτεσες, τ 

τἐὄςπερ ἐὸδ πρδες - ͵ ΡΨ ΨΥ Ζι«« {.- νην ΉΤΟ -«--τἐἰςᾳ ,ΖΖεζιμλοοίκεεζειε, 7 σοτε «αιρο- “--- 
«οὗτοι - ἐξα, πρα ξεες; ει, ἐνέσγεικι “5 -«ἀας.. ". 

3). Φξι “΄Ἔτιος, τὐει α Ζ- εις ἐ- ; ἄρ Ζζα γι; 4:2 ἔκευοα ζελαξ χέκλεϊι ες. σφε δερίες,: “««, ἕω «εἰδιια.,. ἀξ αοάξεκις (αν Ζζε' ἄς ς ἐὁ ασοχκεῶ  ζεσις.) εὐ δτυ-. «ἀ κοῦ, ΚΡ ΥΥ ἀκο-τά. εου-ἀ “ις- ΣΖΑ Ἴ;ζΣ Ζρμ ς» δ, αὐλὰς 55: Συ ἐ 

᾿ χε χα Ζῶυ απ χζεκκα.. ἣ τ Ἵ 
Κοινὸν - ὦ Ἶ - αἱ. ὡ-ἀς 2 έ ωςτχ«ζςις ἃ «»ζις Κ. ἕῳ 

ιαὰπὰ τὸν ὃν λό "πὸ “ζω. Ὅιεεσε - . τς Χο “ἃ ὄψον μὐρεστροανα την κα ας. ἔα Φ τ ις, 

ζς συ ασζο τιο τά ««ζιεειέαι «ἡ τζω πε «ἀκ. δάεξα:εο ἃ. ἥκιαι, 
ὐδεκαίας δι, Ζία, ΡΣ ΘῚ κε τ λφμβάῤαῳν ρῦετ. παν λοι ϑν ἘῚ ᾿ς ἘΚ ΟΣ ΕΝ 

,ἴαυν, ἐς 

᾿ ἃ - για. «και: :- ᾿ -τῖο ΤΑ μος Ἐωραρο τ γασφε,φ᾽ τνηοιῃ Ἐν »:ὦ ζει κι λαίς 

ς- αι. τ «ἐγ “Ζιὰσ “2 «Χῆξε; σδας ἐν  ΖΖν ζω, «εἰκ  εοα ζκ ὐζιζξνς σικι «(ἡ ἐκ 
᾿ς ἌΝ γα -Ζειςκἔαι, αιεζα. τες 06 4.4 4 σις ΠΡδρρρμν ἢ ἐμς 
ΤΥ Αι ν δῇ, Αὶ μεφρϑήςτς ϑβκος ουβή τι “εκοὸ αακαξ οι ζ ζε ὅδ 

ΔΕ Ὶ πο ,δυο “ὁ Ζζωε 5 4΄«2. ΠῚ στξεσιυ-- 

τηράῃ ν ἐμήν εωόᾳ Ζ σι ἐς, ἔντῳ ᾿ελμτωηνι ζῷ οίο ΤΣ 
ΡΨ » Ὥς αὯ ζΖ ἘΣ βηϑανθις κα κτ “ζε. Ἰνιώΐν - 

: 
Ἂ 

᾿ 

; Ὲ δποξε.4 σ«Ἁ« «(. “ἀζεια ὡς γεν, «(Ζ ἀμ π“ἰεὰ νει ρζΖε αν. ᾿ 
7 22:8 ΄ "- Ζζιύφο 

Ζέξες κα ἐν φρήν εἴα το Ἡ ον ,Φφϑειρεσθωι) 
Τὰ τοιαῦὺ τὰ. υνιζχα Ζεεεκχεζεσειω,. 
σιηγε) - θά ει. ΖΦ εὠδίε ες, ὔξω» “ὠ «5 Ἐκ ἔμ νκα ὥσπερ ««ε. ξόξνυς ΡΝ ΖΞ 

“πλλαζει ει» αν: ζεστες.:- 

το, τςς “ ζαξ Τ5 εε κα, πα σπασκαα- 

, ἐραηρι » ἵ (4). Ὁ ἀ-ο 

᾿ ᾿ ΡΟ ὃ “ὦ Ζζα, ΓΕ ἀαυῦχηνε -λῶ χει ον αφινο εὐὐροηνωφί Ἔν πιπάσ δῇ 

᾿ 
᾿ 



Β. 3. 1108, 21 -- 11048,. 11. οὴ 

ἐστιν ὥσπερ αἵ ἄλλαι (οὐ γὰρ ἵνα εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ 
σκεπτόμεϑα, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀγαϑοὶ γινώμεϑα, ἐπεὶ οὐδὲν ἂν ἦν 
ὄφελος αὐτῆς), ἀναγκαῖον ἐπισκέψασθαι τὰ περὶ τὰς 

ὦ τς εδῷ 
πράξεις. πῶς πρακτέον αὐτάς᾽ αὗται γάρ εἶσιν κύριαι καὶ 

: φ 

2 τοῦ ποιὰς γενέσϑαι τὰς ἕξεις. καϑάπερ εἰρήκαμεν. τὸ μὲν οὖν 
ἜΣ ΡΤ κ᾿ ΄ ΄ ᾿ (ἢ , ͵΄ 

χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πράττειν κοινὸν καὶ ὑποχείσϑω, ῥηϑή- 

σεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ, καὶ τί ἐστιν ὀρϑὸς λόγος, 
} - μ᾿ Α κι » 3 ΄ -" "1 8 καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἐκεῖνο δὲ προδι- 

ομολογείσϑω, ὅτε πᾶς ὃ περὶ τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ 
, 2 9 -" ᾽ , , [χὰ ᾿ βε.:. Ν 

καὶ οὔκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι, ὥσπερ καὶ κατ΄ ἀρχὰς 
" [χὰ ᾿ ᾿ [χ δ. , 3 ΡΣ τρν Α ᾿] 
εἴπομεν ὅτι κατὰ τὴν ὕλην οἵ λόγοι ἀπαιτητέοι᾽ τὰ δ᾽ ἐν 

-" 4 ᾿ Ἁ 2«ι δ }Ὶ 9 ἔχε 

ταῖς πράξεσιν καὶ τὰ συμφέροντα οὐδὲν ἑστηκὸς ἔχει. ὥσ- 
2 Α κ ς 4 ’ Α 2 - , ΄ 

4 περ οὐδὲ τὰ ὑγιεινά. τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ καϑόλου λογου: 
-" -" 3 . ἔτι μᾶλλον ὃ περὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα λόγος οὐκ ἔχει τἀκριβές 

"Ἕ Ἁ τι τον ’ ἀπ δ... δ. ἃ ’ . ’ ; οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην οὔϑ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν πίπτει; 
δεῖ δ᾽ αὐτοὺς ἀεὶ τοὺς πράττοντας τὰ πρὸς τὸν καιρὸν σκοπεῖν; 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἔχει καὶ τῆς κυβερνητικῖῆς. 

ὅ ἀλλὰ καίπερ ὄντος τοιούτου τοῦ παρόντος λόγου 
»" - 3 »-» 6 πειρατέον βοηϑεῖν. πρῶτον οὖν τοῦτο ϑεωρητέον, ὅτι τὰ 

-" ,ὔ Μπι, “ὦ " ς - ,ὔ τοιαῦτα πέφυκεν ὑπ΄ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φϑείρε- 
σϑαι (δεῖ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις 
χρῆσϑαι), ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ὑγιείας ὁρῶμεν" 
τά τὲ γὰρ ὑπερβάλλοντα γυμνάσια καὶ τὰ ἐλλείποντα 
φϑείρει τὴν ἰσχύν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ποτὰ καὶ τὰ σιτία 

, : ’ ΄ ὔ Ἁ δ’ τὸν ᾿ " 
πλείω καὶ ἐλάττω γιγνόμενα φϑείρει τὴν ὑγίειαν, τὰ δὲ 

21. τί ἐστιν ἀρετὴ ΜΡ ἨδΕ]., ἡ ἀρετὴ τί ΚΡ 28. γινώμεϑα 
Μη, γενώμεϑα ο. ο. ῬΞ3 Ηδ]. ΒΙκ, Ἐγ. {{|29. ἐπισκέψασϑαι) ἐστι 
σκέψασθαι ΓΟΡΡ" ΒΚ. Βι., ἦν σκέψασθαι ΚΡ, εἴῃ ἂν σκέψα- 
σϑαι ΜῸ 82. ὑποκείσϑω ΓΙ Δα. , ὑπερκείσϑω ΝΡΕΣ ΑἸά. ἯΙ. 
88. ὁ δοΐθ ὀρϑὸς δἀᾶ. ΜῈΝν ΑἸά, ΒΚ. Ἐτ. » ὁ, ΠΡ ΚΡΡΞ ΘΙ]. | 
84. προδιομολογείσϑω ΓΜ Ἠδϑ]., προδιωμολογείσϑω ΑἸΑ., προ- 
διωμολογήσϑω ῬΞ5 , προσδιομολογείσϑω Κκῦ; προομολογείσϑω ΠΗ 
1104, 1. πρακτῶν Ον ΑἸά. Ηβ8]., πραχτέων ΠῚ1}} 18. δεῖ -- 
14, χρῆσϑαι ροϑεὺ 14. ὁρῶμεν ἔπθΏ8Ρ. Μυτοίαϑ. 

11048 

σι 

μ᾿ δι 



28 Β. 2. ττ104δ, 18 --- 1104}, 11. 
(). 

σύμμετρα καὶ ποιεῖ καὶ αὔξει καὶ σῴξει. οὕτως οὖν καὶ τ΄ 
ἐπὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν. 

90 ὅ τὲ γὰρ πάντα φεύγων καὶ φοβούμενος καὶ μηδὲν ὑπο- 
μένων δειλὸς γίγνεται, ὅ τε μηδὲν ὅλως φοβούμενος ἀλλὰ 
πρὸς πάντα βαδίζων ϑρασύς, ὁμοίως δὲ καὶ ὃ μὲν πάσης 
ἡδονῆς ἀπολαύων καὶ μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος ἀκόλαστος; 
ὁ δὲ πάσας φεύγων, ὥσπερ οἵ ἀγροῖκοι, ἀναίσϑητός τις" 

95 φϑείρεται δὴ ἡ σωφροσύνη καὶ ἣ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς ὑπερ- 
βολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ τῆς μεσότητος σῴξεται. 

ἀλλ᾽ οὐ μόνον αἵ γενέσεις καὶ αὐξήσεις καὶ αἵ φϑοραὶ 

ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνονται, ἀλλὰ καὶ 
αἱ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται" καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν 

80 ἄλλων τῶν φανερωτέρων οὕτως ἔχει, οἷον ἐπὶ τῆς ἰσχύος" 
γένεται γὰρ ἐκ τοῦ πολλὴν τροφὴν λαμβάνειν καὶ πολ- 
λοὺς πόνους ὑπομένειν, καὶ μάλιστα δύναται ταῦτα ποιεῖν 
ὃ ἰσχυρός. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔκ τὲ γὰρ 
τοῦ ἀπέχεσϑαι τῶν ἡδονῶν γινόμεϑα σώφρονες, καὶ γενό- 

8ῦ μεγοι μάλιστα δυνάμεϑα ἀπέχεσθαι αὐτῶν. ὁμοίως δὲ 
τοῖν καὶ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας" ἐϑιξόμενοι γὰρ καταφρονεῖν τῶν φο- 

βερῶν καὶ ὑπομένειν αὐτὰ γινόμεϑα ἀνδρεῖοι, καὶ γενό- 
μενοι μάλιστα δυνησόμεϑα ὑπομένειν τὰ φοβερά. 

σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσϑαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἧδο- τι 
ὅ νὴν Υὶ λύπην τοῖς ἔργοις" ὃ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματι- 
κῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων; ὁ δ᾽ ἀχϑόμενος 
ἀκόλαστος: καὶ ὃ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ 
μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὃ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ 
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠϑικὴ ἀρετή. --- διὰ μὲν γὰρ 

10 τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν 
καλῶν ἀπεχόμεϑα. διὸ δεῖ ἦχϑαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς 

Ι 

ου 

[1.] 

τῷ 

24. τις οτα. ΓΠ3 ἨθΘ]. {1} 356. δὴ ὅαβοια., δὲ ΚΡ, γὰρ σ. ο. ΑΥ. 
ΒΚ. Βν., ἄρα ϑαβοια. || 27. αὖ απΐθ αὐξήσεις αἀὰ. ΜΞ ΑἸὰ, 
Η6]. ΒΚ. Βχυ., οἵα. ΠΊΉΒΙΠΡ Ν᾽ αἵ αὐΐο φϑοραὶ οἴη. 132 ἢ5 ΝΡ 
Ρ5 (μβαθϑὺ ϑὐΐδυυ Η6].) } 1104, 2. γινόμενοι ΒΥ. (ΘΥΥοΥΘ ὑγρορτ.). 
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Β. 2. 1104, .12 -- 110ὔδ, 1. 29 

Τ ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσϑαι οἷς δεῖ" 
8 ἡ γὰρ ὀρϑὴ παιδεία αὕτη ἐστίν. --- ἔτι δὲ εἰ αἵ ἀρεταί εἶσι περὶ 
πράξεις καὶ πάϑη. παντὶ δὲ πάϑει καὶ πάσῃ πράξει ἕπε- 
ται ἡδονὴ καὶ λύπη, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ περὶ τῦ 

4 ἡδονὰς καὶ λύπας. --- μηνύουσι δὲ καὶ αἵ κολάσεις γινό- 

μεναι διὰ τούτων" ἰατρεῖαι γάρ τινές εἰσιν, αἱ δὲ ἰατρεῖαι 
5 διὰ τῶν ἐναντίων πεφύκασι γίνεσϑαι. --- ἔτι, ὡς καὶ πρότερον 
εἴπομεν, πᾶσα ψυχῆς ἕξις, ὑφ᾽ οἵων πέφυκε γίνεσθαι 
χείρων καὶ βελτίων, πρὸς ταῦτα καὶ περὶ ταῦτα τὴν φύ- 30 
σιν ἔχει" δι’ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας φαῦλοι γίνονται. τῷ 
διώκειν ταύτας καὶ φεύγειν, ἢ ἃς μὴ δεῖ ἢ ὅτε οὐ δεῖ ἢ 
ὡς οὐ δεῖ ἢ ὁσαχῶς ἄλλως ὑπὸ τοῦ λόγου διορίζεται τὰ 
τοιαῦτα. διὸ καὶ δρίζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαϑείας τινὰς 
καὶ ἠρεμίας᾽ οὐκ εὖ δέ, ὅτι ἁπλῶς λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ 30 
ὡς δεῖ καὶ ὡς οὐ δεῖ καὶ ὅτε, καὶ ὅσα ἄλλα προστίϑεται. 
ὑπόκειται ἄρα ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς καὶ 
λύπας τῶν βελτίστων πρακτική, ἡ δὲ κακία τοὐναντίον. --- 
γένοιτο δ᾽ ἂν ἡμῖν καὶ ἐκ τούτων φανερὸν ἔτι περὶ τῶν 
αὐτῶν. τριῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις καὶ τριῶν 30 
τῶν εἰς τὰς φυγάς, καλοῦ συμφέροντος ἡδέος, καὶ [τριῶν] 
τῶν ἐναντίων. αἰσχροῦ βλαβεροῦ λυπηροῦ; περὶ ταῦτα 
μὲν πάντα ὃ ἀγαϑὸς κατορϑωτικός ἐστιν ὁ δὲ κακὸς ἁμαρ- 
τητιχός. μάλιστα δὲ περὶ τὴν ἡδονήν᾽ κοινή τε γὰρ αὕτη 
τοῖς ζῴοις. καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αἵρεσιν παρακολουϑεῖ" 80 
καὶ γὰρ τὸ χαλὸν καὶ τὸ συμφέρον ἡδὺ φαένεται. --- ἔτι τι0δ8 

σ᾽ 

“ἢ 

ὐ᾽ 

18. εἰ αἴ Οοταθβ, ἐπεὶ αἵ Ηδ]., εἰ οἵα. ΚΡ, αἵ ὁ. 6. ὁπ. 
Αυ. ΒΚ. Βυ. ἢ 14. πράξεις καὶ πάϑη Γ᾿ ΚΡ ΑἸά. Απ. ΗΘ]. Ατ. οὗ 
οουν. Ρ᾽, πάϑη καὶ πράξεις οοὖ. [[ 21. φαῦλοι ΓῚΡ ΜΡΡΞ ΑΥ. οὐ 
ρσ: ΚΡ ἐδ ΒΕ. Ε. Π, 4, φαῦλαι ΟΡ ΑἸΔ. ΗΕ]. ΒΚ. Ἐτ. 68 το. Κν ἢ 
γίνονται ΒΘοἸυἀθηθγχη 6886 οἱ. Ξϑρθηῃηρθιαβ ἢ 206. καὶ ὡς οὐ δεῖ 
οχη. Γ' ΗΔ]. (Ἰορθιτιηῦ οἰΐατη ἀπ. Αὐ)|[ 81. τῶν] ὄντων τῶν ΜΡ 
ΝΡ", ὄντων ΠῚ" ΑἸά. [| τρεῶν 560]. Οὐτδ88 [| 82. βλαβεροῦ] ἀσυμ- 
φόρου Π᾿ ΜΌΝ Ρ3 ΑἸα, Ηδ]. Αὐ. (ἴουβ. τϑοΐθ) [πάντα μὲν ταῦτα 
ΤΉΣΝΡΌΡΞ ΑἸὰ. ΒΚ. || 84. τε οτὰα. ΠἪ. 



80 Β. 3. 110ὅδ, 3 -- 8. 1108, 26. 
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δ᾽ ἐκ νηπίου πᾶσιν ἡμῖν συντέϑραπται" διὸ χαλεπὸν ἀπο- 

τρίψασϑαι τοῦτο τὸ πάϑος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ. --- κα- 
νονίξζομεν δὲ καὶ τὰς πράξεις, οἱ μὲν μᾶλλον οὲ δ᾽ ἧττον, 

5 ἡδονῇ καὶ λύπῃ. --- διὰ ταῦτ᾽ οὖν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ ταῦτα 9 
τὴν πᾶσαν πραγματείαν᾽ οὐ γὰρ μικρὸν εἰς τὰς πράξεις 

Ε΄... δῦ, ἢ κακῶς χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι. --- ἔτε δὲ χαλεπώτερον 10 
ἡδονῇ μάχεσϑαι ἢ ϑυμῷ, καϑάπερ φησὶν Ἡράκλειτος, 
περὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον αἰεὶ καὶ τέχνη γίνεται καὶ ἀρετή" 

10 καὶ γὰρ τὸ εὖ βέλτιον ἐν τούτῳ. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο περὶ 
ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα ἡ πραγματεία καὶ τῇ ἀρετῇ. καὶ 
τῇ πολιτικῇ" ὃ μὲν γὰρ εὖ τούτοις χρώμενος ἀγαϑὸς ἔσται; 
ὃ δὲ κακῶς καχός. 

8 ὅτε μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας, καὶ ὅτε τι 
16 ἐξ ὧν γίνεται, ὑπὸ τούτων καὶ αὔξεται καὶ φϑείρεται μὴ ὡσαύ- 

τως γινομένων, καὶ ὅτι ἐξ ὧν ἐγένετο, περὶ ταῦτα καὶ ἐνεργεῖ, 
εἰρήσϑω᾽ ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς λέγομεν ὅτι δεῖ τὰ τν 
μὲν δίκαια πράττοντας δικαίους γίνεσθαι, τὰ δὲ σώφρονα 
σώφρονας. εἰ γὰρ πράττουσιν τὰ δίκαια καὶ σώφρονα, 

90 ἤδη εἰσὶν δίκαιοι καὶ σώφρονες, ὥσπερ εἰ τὰ γραμματικὰ 
καὶ μουσικά, γραμματικοὶ καὶ μουσικοί. ἢ οὐδ᾽ ἐπὶ 2 
τῶν τεχνῶν οὕτως ἔχει; ἐνδέχεται γὰρ γραμματικόν τι 
ποιῆσαι καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἄλλου ὑποθεμένους. τότε 
οὖν ἔσται γραμματικός, ἐὰν καὶ γραμματικόν τι ποιήσῃ 

95 καὶ γραμματικῶς" τοῦτο δέ ἐστιν τὸ κατὰ τὴν ἐν αὑτῷ γραμ- 

110ὅ8, ὅ. ταῦτ᾽ Βυ,, τοῦτ᾽ Π ΑἸΔ. ΒΚ. (τοῦτο Κ᾿) || 7. καὶ] 
ἢ 1,» ΑἸά. ἮΙ. Ατν. . ἢ καὶ ΜΡΝΡ {|| 11, καὶ τῇ -- 12. πολιτικῇ 
560]. ΟἸξαπῖθβ ἢ ἠϑικῆ Μὴ ΟΣ Ῥαν. 1417 ΑἸὰ. οὐ γι. Ῥ᾽ οὐ το. 
1», ἀρετῇ α. ο. , Ἐ6]. Ατ., ἀρετῇ τῇ ἠϑικῇ οἱ. 2615 (μαυὰᾶ 
τϑοίθ) Ἰ 14. καὶ ὅτι --- 16. γινομένων 81 ρα παῖδ βυηῦ (γ. αὑθθ 
αἀπούαν! δὰ 1108}, 26 54αᾳ.), 1ὅ. ὑπὸ τούτων Ῥοϑβὺ καὶ αὔξεται 
ὑταϊοϊθηᾶδ, 6586 οϑπϑοὺ Θάβθτη. Ι 19. τὰ Ῥοβὺ χαὶ δα, 15" ΑἸΑ. 
ΒΚ. Βγ. || 20. εἰ] οὗ ΜΡΝΡ ΡΞ ἨδΘΙ]. ὁ {{{31. τὰ διύθ μουσικά δά. 
ΚΡυ ΒΚ. Ἦζγ. 34. καὶ οα. ΓΜ ΝΡ ῈΞ Η6Ι. Ἡ τι δεῖ καὶ Π5 (β6ἃ 
ποι Ηβ8].). 



ΕΝ ΝΘ 

ΒΥ ΟΣ τρνδιδῳ ἀἰσρέψιεκιερς ἐς: 
Ἐπ ΟΞ ΠΤ ΣΟΣ ὩΤΞ Ξε τ τ». 
ὥχακα ει. φι-ᾳῃ᾿ 



3νκο-ς 

ἀφο; ψρξας. ὑκὴ ἘΡΣ ΟΡ; ΚΑ, ΣΌΣ 
ν, “πα κειυς«Ζά. Ρ 

(ἄρξω, ἕκά, ΚΤ. ,2. ς τὰ της τι τα λυ ῖρ τας δῖ δα ἐατάττπα.,ἐ 
“εὐζὰ 

ἃ «αδιακ δκωδο ζκ. φβοντησετ .Αακοαΐξξ 

“αμῖν 32.ὦ τρααΣ - βλῳβηφοιδ λράνον «ΞΖ ἐρλμμενδηρῳ, κἰνβνηβρν ;ρὸ σηρ κς, ρς ὅτι 7 

5 -2ι στὰ 7: : ζω, αἔζα ξις ονιοο δ μυτΑ τὸ τὐρὸν ἐασυτρὸ χρόρϑεῖν ὁ ρον με τ ὐτφι 

ΣΡ ΘΡΟ ΜΉΝ 
λόνλ' ΟΥ̓ α 

αμεμωναμμ μα σομεκανυνὴ 



8. 8. 110ῦὅδ, 36 --- 1106}, 18. 81 
Υ) 
8 ματικήν. ἔτι οὐδ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ἐπί τε τῶν τεχνῶν καὶ τῶν 

ἀρετῶν. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα τὸ εὖ ἔχει 
ἐν αὑτοῖς, ἀρκεῖ οὖν ταῦτα πὼς ἔχοντα γενέσϑαι᾽ τὰ δὲ 

᾿ 2 ᾿ 2. 
κατὰ τὰς ἀρετὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτὰ πὼς ἔχῃ; δι- 

’ Ἃ ΄. ωυ [4 9 . ι Ἁ ἐν ,, 

καίως ἢ σωφρόνας πράττεται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὃ πράττων 80 
-" Ἁ " 

πὼς ἔχων πράττῃ. πρῶτον μέν ἐὰν εἰδώς. ἔπειτ᾽ ἐὰν προαι- 
ν 

ρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι᾿ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον καὶ ἐὰν 
’ ΩΣ }] 

βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃς. ταῦτα δὲ πρὸς 
μὲν τὸ τὰς ἄλλας τέχνας ἔχειν οὐ συναριϑμεῖται, πλὴν τιοῦν 

ἥν τὰν τ χα ι ς ἢ ΕΝ ἩΧΡΕΞῚῪ Ἑρες, ᾿ ΑἸ ἢ ; »-" 
αὐτὸ τὸ εἰδέναι᾽ πρὸς δὲ τὸ τὰς ἀρέτας τὸ μὲν εἰδέναι μὲ 

Ἁ Ἃ 4«.ι ’ Α 3 » 3 }] 2 τ Α - 

κρὸν ἡ οὐδὲν ἰσχύει. τὰ δ᾽ ἀλλα οὐ μικρὸν ἀλλὰ τὸ πᾶν 

δύναται, ἅπερ ἐκ τοῦ πολλάκις πράττειν τὰ δίκαια καὶ ᾽ 9 " 
΄ ξ΄ [4 

4 σώφρονα περιγίνεται. τὰ μὲν οὖν πράγματα δίκαια καὶ σώ- 
᾽ὔ ἢ 3 » τ “ι ς "7 ΜΠ Ὁ ΄ 

φρονα λέγεται, ὅταν ἢ τοιαῦτα οἷα ἂν ὃ δίκαιος ἢ ὃ σωώ- 
ς - 

φρῶν πραξειεν᾽ δίκαιος δὲ καὶ σώφρων ἐστὶν οὐχ ὁ ταῦτα 
πράττων. ἀλλὰ καὶ ὃ οὕτως πράττων ὡς οἵ δίκαιοι καὶ 

Ξ3: φ -" ὕ σώφρονες πράττουσιν. εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ τὰ δίκαια 
ἐν - . πράττειν ὃ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ τοῦ τὰ σώφρονα ὃ σώφρων" 10 

2 } - Α ’ “- 9 " Ἃ ϑει ΄ 

ἐκ δὲ τοῦ μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ μελλήσειε 
:] - γενέσϑαι ἀγαϑός. ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττου- 

᾿ - σιν, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν 
[2 »-" - -» 

καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς 
δ᾽ »-»" - 2 » - 

κάμνουσιν. οὗ τῶν ἰατρῶν ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς. ποιοῦσι 
3 2 -- τ 3 » ι δ΄ οὐδὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἐκεῖνοι εὖ 

- ΦΥ͂ } » τ ἕξουσιν τὸ σῶμα οὕτω ϑεραπευόμενοι. οὐδ᾽ οὗτοι τὴν ψυ- 
. ἢ Ο - 

χὴν οὕτω φιλοσοφοῦντες. 

σι 

) : 
μ᾿ 

20. τε δᾶα. ΚΡῬΡΗ Τθίπρθηβὶβ, ὁ. 6. οτὰ. ΒΚ. Βσ. [[ 27. γιγνό- 
μενα ΑἸα., γενόμενα 1152 }} 28, αὐτά Π5} 39. ἂν ΠΗ ἢ! 80. ἂν 
ΠΝ ῃ 82. καὶ προαιρούμενος οἵα. Π᾿ ΝΡ Ὀ ὁ {| διὰ ταῦτα Γ' 
ΚΟ 1108, 2. τὸ δὲ πρὸς ΑἸά., πρὸς δὲ ΚΡ, ῬτΌ. Βτ. (μϑβοῖο 
ἃ. τοῦθ) [[ 4. καὶ ροβὺ ἅπερ εαᾶ. Π5 ΑἸΙά. ὁ ἢ 6. ἢ ὁ ΚΡ ΑἸὰ. 
Ηδ]., ἢ Π', καὶ ΓΜΡΡΞ ΑΥ, ἢ! 8. οἵ ροβὺ δώκαιον καὶ δ84. "Ρ 
ΑΙὰ. Ηδθ]. ΒΚ. Εν. " 9. τὰ οτα. ΒΚ. Β:. [[ 11. μελλήσειε ΚΡ ῬΞ ΗΕ],, 
δ ήδω οϑὺ, Αὐ. [Π| 16, οὐκ ἐκεῖνοι Τ), ἐκεῖνοι οὐκ ΜΡ, ἐκεῖνοι 

οὗ Ἶ ; 



59 Β. 4. 1106}, 19 -- 11068, 10. 

4 τί δ᾽ ἐστὶν: ἡ ἀρετὴ ἑξῆς σκεπτέον. ἐπεὶ οὖν τὰ ἐν κ 
80 τῇ ψυχῇ γινόμενα τρία ἐστίν, πάϑη δυνάμεις ἕξεις, τού- 

» ΕΓ ς 3 ΄ ΄ ’ 

τῶν ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. λέγω δὲ πάϑη μὲν ἐπιϑυμίαν 
ὀργὴν φόβον ϑάρσος φϑόνον χαρὰν φιλίαν μῖσος πό- 

ϑὸν ξῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη" δὺ- 
νάμεις δὲ καϑ’ ἃς παϑητικοὶ τούτων λεγόμεϑα, οἷον χαϑ᾽ 

36 ἃς δυνατοὶ ὀργισϑῆναι ἢ λυπηϑῆναν ἢ ἐλεῆσαι" ἕξεις δὲ 
καϑ᾽ ἃς πρὸς τὰ πάϑη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς, οἷον πρὸς τὸ 
ὀργισϑῆναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως; κακῶς ἔχομεν; 
4ἰ δὲ μέσως, εὖ, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τἄλλα. πάϑη μὲν 3 
οὖν οὐκ εἰσὶν οὔϑ᾽ αἱ ἀρεταὶ οὔϑ᾽ αἵ κακίαι, ὅτι οὐ λεγό- 

80 μεϑα κατὰ τὰ πάϑη σπουδαῖοι ἢ φαῦλοι, χατὰ δὲ τὰς 
3 . μ᾿} κ ’ [κ᾿ ᾿Ὶ Α . ἀρετὰς ἢ τὰς κακίας λεγόμεϑα, καὶ ὅτε κατὰ μὲν τὰ 
πάϑη οὔτε ἐπαινούμεϑα οὔτε ψεγόμεϑα (οὐ γὰρ ἐπαινεῖται 
ς ’ 3 ς 2 4 34«1ι , ς ε - 

ὃ φοβούμενος οὐδὲ ὃ ὀργιζόμενος, οὐδὲ ψέγεται ὃ ἁπλῶς 
“ ΄ 3 3 ς Ἁ } ν 5 Ἕ ᾿ . τι068 ὀργιζόμενος ἀλλ᾽ ὃ «ἰἾ,, κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς 
κακίας ἐπαινούμεϑα ἢ ψεγόμεϑα. ἔτι ὀργιξζόμεϑα μὲν καὶ 4 
φοβούμεθα ἀπροαιρέτως, αἵ δ᾽ ἀρεταὶ προαιρέσεις τινὲς ἢ 
οὐκ ἄνευ προαιρέσεως. πρὸς δὲ τούτοις κατὰ μὲν τὰ πάϑη 

5 κινεῖσθαι λεγόμεϑα, κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς πακίας 
οὐ κινεῖσθαι. ἀλλὰ διακεῖσϑαι πώς. διὰ ταῦτα δὲ οὐδὲ ὅ 
δυνάμεις εἰσίν᾽ οὔτε γὰρ ἀγαθοὶ λεγόμεϑα τῷ δύνασϑαι 
πάσχειν ἁπλῶς οὔτε κακοί, οὔτ᾽ ἐπαινούμεϑα οὔτε ψεγό- 
μεϑα. καὶ ἔτει δυνατοὶ μέν ἐσμὲν φύσει, ἀγαϑοὶ δὲ ἢ 

10 χακοὺ οὐ γινόμεϑα φύσει" εἴπομεν δὲ περὶ τούτου πρότε- 

το 

19. τί δ᾽ ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς ΚΡ 55", μετὰ δὲ ταῦτα τί 
ἐστιν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς Οὐ, μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ Γ' Π5 
ΑἸά. Ηδ]. ΒΚ. Βσ., μετὰ ταῦτα δὲ τί ἐστιν ἀρετὴ ΜΡ {{.21. ἄν 
τι Γ᾿ ΚΡ, τι (τέ Ῥ" ΑἸ4.) ἂν ΠῚ ΜΡΝΡ Ρ5 ΑἸᾺ. (μϑϑοῖο δὴ σϑοῦθ) [} 
22, ϑάρσος Ῥοβὺ φϑόνον ΚΡ, ϑράσος 6. ο. Η6]. ΒΚ, Βγ. [| μέσος 
φιλίαν Π, φιλίαν μῖσος ὁ. ὁ. Ἠθ]. Ατ, [ΠΟ 2ὅ. λυπιϑῆναι ΑἸα,, 
φοβηϑῆναν ϑϑθουσπάπιι ϑ'Ὅο». ἘΠ]. οὔ. ρ. 296. Ἐ2550- 
γἧτι ἢ 81. ἢ] καὶ ΚΡ ΑΥ. Βγ. { 1106, 8. πάσχειν] πράττειν Ο 
ΑἸά, Ατ., 5601. ΟἸξαηῖτβ (μ1816) [[. 9. καὶ οἵχι. ΚΡ, 566]. Ἦχ, 
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Β. 4. 110θῶ, 11 --- ὅ. 1106}, 8. 3.9 

() 
6 ρον. εἰ οὖν μήτε πάϑη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις. λεί-- 

πεται ἕξεις αὐτὰς εἶναι. ; 
Ἐξ ; ἘΠ τῷ ΄ ᾿ ὃ » 

ΥΙ ὅ τι μὲν οὖν ἐστιν τῷ γένει ἡ ἀρετή, εἴρηται δεῖ ὅ 
᾿ Α ἂν Ω Ε] » ἔκ [τ 2 , ᾿ ’ὔ 

δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις. ἀλλὰ καὶ ποία 
τις. ϑητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ἡ ἀρετή, αὐτό τὸ 

τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδω- 
σιν. οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπου- 
δαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ" τῇ γὰρ τοῦ ὀφϑαλμοῦ 
ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε 
σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαϑὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπι- 30 

8 βάτην καὶ μεῖναι ποὺς πολεμίους. εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ ΦΝ, 
οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἄς ἑτὴ εἴ ἂν ἕξις 
ἧς ἀγαϑὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔρ- 

4 γον ἀποδώσει. πῶς δὲ τοῦτο ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι 
δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν ϑεωρήσωμεν ποία τίς ἕστιν 90 
ἡ φύσις αὐτῆς. ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστιν 
λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα 
ἢ κατ᾽ αὐτὸ. τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς" τὸ δὲ ἴσον “μέσον 

πξὶ Ἂς 

ὅ τι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. λέγω δὲ τοῦ (ὧν πὶ πράγμα- 
τος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑἕκατέ τον τῶν ἄκρων, ὅπερ 80 
ἐστὶν ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν. πρὸς ἡμᾶς ὃ μήτε πλεονά- 

8 ζει μήτε ἐλλείπει" τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, ἐὰν: ταὐτὸν πᾶσιν. 

οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα 
΄, ᾿ ι » Η ᾿ ς ; ᾿ λαμβάνουσιν κατὰ τὸ πρᾶγμα᾽ ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τὲ καὶ 

ς , Χ -" Η ͵ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ . ὑπερέχεται᾽ τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶν κατὰ τὴν ἀφιϑμητικὴν 86 
ἴ ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον" οὐ γὰρ 
εἴ τῷ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον; ὃ ἀλεί: τιὸδϑ 
πτῆς ἕξ μνᾶς προστάξει ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ 

τᾷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον" Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 

24, πῶς --- ῶ0. αὐτῆς Ββοοϊυάοπᾶα οὐ 26. δὲ τοϑυαθπᾶντῃ 
6886. οἷ. ϑαβθια,, γ. αυ86 ϑαποίανὶ! δὰ 1108 Ὁ, 26 5αᾳ. ἢ! 38. πρὸς] 
χαϑ΄ ΠἪ (πρὸς ᾿οὐϊατη Η61.) }} 80. ἑκατέρων ἸΡΜΡ Ι 84. ἴσως 1’ 
ΠΝΟΡΣ ΑΙα, Ατ' [| 1106Ὁ,,1. εἴ τῳ] ὧν ΚΡ, τῷ Γ᾽ { ̓ μναὶ 
ΚΡ, μνᾶς ΓΝ ΟΡ Ῥὸ ΑἸἹα, Ηδ]. Ατ. 

Απιβτ, ἘπΗ. Νίο. 8 



ὌΡΨΟΨΩΝ 

94 Β. δ. 1106}, 4 -- 1106},280. 
(ΥἹ 

ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ 
δ πάλης. οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ 8 
τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ἕξητεῖ καὶ τοῦδ᾽ αἱρεῖς- 
ται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 
εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτως τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ 9 
μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅϑεν εἰώ- 

10 ϑασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτε ἀφελεῖν 
ἔστιν οὔτε προσϑεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλ- 
λείψεως φϑειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳξούσης), 
εἰ δὴ οἱ ἀγαϑοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες 
ἐργάζονται, ἡ δὲ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ 

1ι ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη στο- 
χαστική. λέγω δὲ τὴν ἠϑικήν᾽ αὕτη γάρ ἐστιν περὶ πάϑη 10 
καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλενψις 
καὶ τὸ μέσον. οἷον καὶ φοβηϑῆναι καὶ ϑαρρῆσαι καὶ ἐπι- 
ϑυμῆσαι καὶ ὀργισϑῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσϑῆναι 

90 χαὶ λυπηϑῆναι ἔστιν καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα 
οὐκ εὖ, τὸ δὲ ὅτε καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὺς καὶ οὗ τι 
ἕνεκα “καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς 
ἀρετῆς" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ 12 
καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἢ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάϑη καὶ 
πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἣ 
ἔλλειψις ψέγεται, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορϑοῦ- 

ται ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. ᾿ μεσότης τις ἄρα ἐστὶν 18 
ἡ ἀρετή, στοχαστικγ γε οὖσα τοῦ μέσου. ἔτι τὸ μὲν ἁμαρ- 14 
τάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἵ 

80 Πυϑαγόρειοι εἴκαξον, τὸ δὲ ἀγαϑὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ 

σι 2 

18. εἰ δ᾽ οἵ Κν, οἵ δ᾽ ΓῚῬῬΞ ΑἸ. Ατ. ΒΚ. Βγτ. ἴῃ ἰθχέα "} 
19. καὶ ἀποστραφῆναι ροβὺ ἐπιϑυμῆσαι δαα. ΜΡὴῬ5, καὶ μισῆσαι 
ΗΘ]. ὁ || 32. ἐστὶ] ἐπὶ ΝΡΡΞ ΑἸά., ἐστιν ἐπὶ ΚΡ Οϑ ΑτΥ. [[ 24. ἡ 
-- 21. ἀρετῆς -ΞΞ 16. αὕτη --- 34. μέσον, 5 αὕτη γὰρ ΥΘροΠῖΒ 
Ῥτὸ ἡ δ᾽ ἀρετὴ δὴ Βοιρίαβ [[ 2ὅ. ὑπερβολὴ καὶ ἡ «ἔλλειψις 
ἁμαρτάνεται {καὶ ψέγεται Βδβδοναβ (μΘ8010 δὴ τϑοῦθ) ἢ 27. 
ἐστὶν ἄρα Π"͵, ἄρα ΡᾺ 
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ὅς ιζω.. ἔς α (οέρικεέο 2), αζαυζε, γε ἐδ, τεσ εαξηβενιι 4... 
εὐ αραίραϑης τῆ ἀνὰ ΜΙ πε το γρημν, ΡΑνῚ ψ κ΄ ς πη « αζακςοζα: κί, ὅ ἀρ το όφιθε, ἐς υο οὐ εϑξῷ ᾿ β ᾿ ᾿ ; 

ΒΕ ἀν νῶν, σιε, Δ, ἐξολιεζοίς ων συξέμο ἂν οι νυξανκαεγίες ἐς 

ον “ἀξ στ ᾿αφ᾿ χὰ δι Ἰνεζσεις ὦ ζα,ζ4-: ἐμέ ξσιννα ἢ αὶ τὐνξύνοις 

οὐσέων.-. ατι ᾿ ΞῸ " οἶα ῥά γι. 3. δαοοεεία πὶ 
ε " ἈῊΡ δ-:- ) τὸ τί ἣν εὐναὶ -.- ἰδ 7ὸ. κιώ θόλου -- ) τὸ Το Ἔ" ἀρ τὸ ᾧ Τοκεεκένον. -Ασιοεκλοι ἐξ ὦ «ζε. 

,κακὶ τὸν λόγον τὸ τί ἣν εἶνα, λέγοντα. ἂς 

ἹΠ ὦ “ζω. .Θ'έι44..6 ἀπ .ἰς δ Ἰρν .}» Ο ΤΌΣ Νετττ ᾿ξ ι Ἀ 44. 
ΟΣ ον αν. ὅπαος 

᾿ ., Λ α-ἢ Ἂ 

Ν , ἐν ταζεακαι, 

ζῇ ἐς όταν υμμορόν ἐεάς ἐπ ὃ “ζει εὐ τταικ {5 «ον Α, ᾿ἘΡΑῚ 
τ ἥν εἴν “: πὸ με. νυιξον φοτε γε σις Ζα, “2 6 πε " σ6 

εξρι-. 



Β. 4. 1106}, 81 --- 6. 1101, 18. θῦ 
( 

δὲ κατορϑοῦν μοναχῶς" [διὸ καὶ τὸ μὲν δάδιον τὸ δὲ χα- 

λεπόν, δάδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν 
δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν. καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ 
ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δὲ ἀρετῆς ἡ μεσότης. 

ἐσϑλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί, Ἐ 8ὅ 

ι Ὗ ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι ὃ 
οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὃ φρόνι- ποῖα 
μος δρίσειε. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καϑ᾽ ὑπερβο- 

16 λὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς 
δὲ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάϑεσι καὶ ἐν ταῖς πρά- 

τἴ ξεσιν, τὴν δὲ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. διὸ 
κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν λόγον τὸν τὸ τί ἦν εἶναι λέγοντα 

μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή. κατὰ δὲ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης. 
18 οὐ πᾶσα δὲ ἐπιδέχεται πρᾶξις οὐδὲ πᾶν πάϑος 

τὴν μεσότητα ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα 
μετὰ τῆς φαυλότητος :" οἷον ἐπ ξξω ἀναισχυντία φϑό- 10 
γος. καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία χλοπὴ ἀνδροφονία" 
πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ψέγεται τῷ αὐτὰ φαῦλα 
εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδ᾽ αἱ ἐλλείψεις. 
οὐκ ἔστιν οὖν οὐδέποτε πεοὶ αὐτὰ κατορϑοῦν, ἀλλ᾽ αἰεὶ 
ἁμαρτάνειν. οὐδ᾽ ἔστιν τὸ εὖ ἢ μὴ εὖ περὶ τὰ τοι- 1 
αῦτα ἐν τῷ ἣν δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὡς μοιχεύειν. ἀλλ᾽ 

19 ἁπλῶς τὸ ποιεῖν ὁτιοῦν τούτων ἁμαρτάνειν ἐστίν. ὅμοιον 
οὖν τὸ ἀξιοῦν καὶ περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν καὶ 

οι 

81. διὸ -- 84, μεσότης φῬοβὺ 8ὅ. κακοί ἐτϊ. ϑοε!ίρου || 88. 
καὶ --- 84. μεσότης ροβὺ 8ὅ. κακοί ὑτῖ. ϑρΘηρο 5 [ 84. ἡ ροβὺ 
καὶ οἵα. ΜῸ ΝΟΥ ΡΞ || 86. κακοὶ δὲ παντοδαπῶς ΠῚ} 1107. 1. 
ὡρισμένῃ ΑἸΙά. ΑἸοχ. Αρῃγοᾶ. Οα. παὺ. οὖ πιοὺ. ρ. 296 ϑρθῃρ., 
ὡρισμένη ΒΚ. Βγ, ἴῃ ἰθχία ἢ 6. τὸ δᾶ. ΚΡ, ο. ὁ. οπι. ΒΚ. ᾿ 8. οὐ 
- 21. ἔλλειψις οἰϊαῦ ΑἸ6χ. ΑΡΒιτοά. 1. 1. ν. 800 5ᾳ. || 12. ψέγε- 
ται Μ᾽, λέγεται Γ΄ Π" ΚΟ ΝΟΡΞ ΑἸά. ΑἸοχ. Ηδθ]. Ασ. [ αὐτὰ οπι. 
ΑΙοχ. (αὖ νἱἀοίατ) ἢ 18. οὐχ αἴ] οὐ καὶ ΑἸοΣ. ἢ ἀλλ᾽ ροβὺ αὐτῶν 
δαα. ΑἸοχ, ἢ 1ὅ. περὶ] περί τε ΑἸοχ. [ 16. ἣν ΚΡ, ἡ Γ', ἢ ΑΙά. 
17. τὸ οτ. ΑἸοχ. [18. τῷ Γ' ), καὶ τὸ ΑἸοχ. [ καὶ ροβὺ ἀξιοῦν 
οἵα. ΑἸδχ. 

8 Ἔ 



58 Β. 8. 1101α, 19 --- 1: 1107}, 1. 
(ἡ 

ἀκολασταίνειν εἶναι μεσότητα καὶ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλει- 
90 Ψυν" ἔσται γὰρ οὕτω γε ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως με- 

σότης καὶ ὑπερβολῆς ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἐλλείψεως. 
ὥσπερ δὲ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλευψις διὰ τὸ τὸ μέσον εἶναί πῶς ἄκρον, οὕτως οὐδὲ 
ἐκείνων μεσότης οὐδὲ ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, ἀλλ᾽ ὡς ἂν' 

96 πράττηται ἁμαρτάνεται᾽ ὅλως γὰρ οὔϑ᾽ ὑπερβολῆς καὶ ἐλ- 
λείψεως μεσότης ἔστιν, οὔτε μεσότητος ὑπερβολὴ καὶ ἔλ- 
λειψις. 

τ [δεῖ δὲ τοῦτο μὴ μόνον καϑόλου λέγεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ντῖ 
τοῖς καϑ'᾽ ἕκαστα ἐφαρμόττειν ἐν γὰρ τοῖς περὶ τὰς 

80 πράξεις λόγοις οἵ μὲν καϑόλου κενώτεροί εἶσιν, οἵ δ᾽ ἐπὶ 
μέρους ἀληϑινώτεροι᾽" περὶ γὰρ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα αἵ πράξεις, 
δέον δὴ ἐπὶ τούτων συμφωνεῖν. ληπτέον οὖν ταῦτα ἐκ τῆς 
διαγραφῆς. περὶ μὲν οὖν φόβους καὶ ϑάρρη ἀνδρεία μεσό- 

ποῦν τῆς΄ τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὃ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ ἀνώνυμος 
(πολλὰ δ᾽ ἐστὶν ἀνώνυμα), ὃ δ᾽ ἐν τῷ ϑαρρεῖν ὑπερβάλ- 
λῶν ϑρασύς. ὁ δὲ τῷ μὲν φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων τῷ δὲ 
ϑαρρεῖν ἐλλείπων δειλός. περὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας οὐ 

5 πάσας, ἧττον δὲ καὶ περὶ τὰς λύπας; μεσότης μὲν σω- 
φροσύνη, ὑπερβολὴ δὲ ἀκολασία. ἐλλείποντες δὲ περὶ τὰς 
ἡδονὰς οὐ πάνυ γίνονται" διόπερ οὐδ᾽ ὀνόματος τετυχή- 

τῷ 

ὡϑ 

19. εἶναι Ῥοβὺ μεσότητα ΑἸδχ. [ 22. Ἷ ΓΙ ἀνδρίας Ψ 
ΑἸΙοχ. | 38. διὰ --- 24. ἔλλενψις οτα. ΜῈ {|| τὸ τὸ] τὸ Π᾽ ΝΡΡ᾽ 
ΑἸοχ. ᾿ ἄκρων Μὴ ΝΡ" ΑἸὰ. [| 234. καὶ] οὐδὲ ΑἸοΣ. [[ 36. ἐλλεί- 
ψεως καὶ ὑπερβολῆς ΑἸΙοχ. | 36. οὔτε ΚΡ ΑἸοχ: Ηδ]., οὐδὲ Π "ΜΝ" 
ΝΡΡΞ ΑἸὰ. Βχ. δυύγόοσθ ὑυρορύδρῃῖοο || 28. δεῖ --- 1108}, 10. ἀρε- 
τῶν 560].. ΕΘ ΚΘΗμ5. (Ρ. 14) οὐ Μόῦτο (Φουα οὗ ῬΒΠΟΙΟΡῪ 
ΥἹΙ. 1876. Ῥ. 186 844.), οὗ. αὐδθ. δὐποίδθο δα 1116, 25. 1195}, 
1, 18 || τοῦτο μὴ] μὴ τὸ αὐτὸ ΚΡ, μὴ ΓῚ [ἐν γοϑῦ χαὶ 
δα, ΓῺ ΑἸὰ. Ι 30. κενώτεροξί Τ' ΟΡ ΑΓ: οἱ ρυ. Οἱ οὐ ἔοσχῦ. ἢ Ἷ, 
δΡ. Δπ,, κοινότεροί ΠῚ ΤΡ ΝΡ Οὐ 5 ῬΦ ΑἸ. Απι. Ηθ]. οὐ γ 
,3,:.:}..88. δὴ βαδθτα., δ᾽ ΠῚ ΒΚ. Βκ., δὲ Ρ᾽ ΑἸὰ., δ᾽ ταῦ δὲ ΤΊ 
1107}, 8:.δ..δ᾽ ἐν τῷ ΠῚ! ὅ. {μὴν πάσας γ 6] ̓πάσας «δὲς οἱ. 
Οαβδαύοπα Ι 1. ὀνόματος --- 8. τοιοῦτοι] οὗτοι ὀνόματος τε- 
τυχήκασι ΓΙ ΜΟΝΡΡΞ ΑἸΙά. (μϑβοῖο δὴ τϑοίθ). 

Ἱ 



“«.Ζ φρόντσιες ρι 2 σοφέ-, : : “ὁ τρια “2ές. ΖΖε  ““-Ώρι-..- 

σι εὐτεε ὁ ςε« ϑεειο) -Αε, στ : σειαεεσιι ἐσέ 

3ε. ἀλη δενώτε,Ζος γα τεςιζα. “σονεσι κα “ἔξει ΖΖο, “ες ἐσέιαα. 
α:Φ τ νι. 

ἀπό Ἔ Ἶ 

ΤῈ δια τρ« ΦΆν έν "κι ει ὑπογραφῆς. 

σε ζα νιεα . “ἀε.- “ «Ὁ- “- 

Φν σοιια ΤΖεζι τ, ;. φ:- ΤΙ. 7. 

Ἀεξοτης. δ ιζοξαίξι αρή.“πςοὐκελασειές, πὸ ός τοι “ἕωω2 “σπιος Ζς 





ΒΕ ΟΥΙΟΤΌ; 8:5- 4101},. 82: 91 
[2 Ἐπ - ᾿ “«« «τος, , 

ἀ κασιν οὐδὲ οἵ τοιοῦτοι, ἔστωσαν δὲ ἀναίσϑητοι. περὶ δὲ δό- 
σιν χρημάτων καὶ λῆψιν μεσότης μὲν ἐλευϑεριότης. ὑπερ- 
βολὴ δὲ καὶ ἔλλειψις ἀσωτία «καὶ ἀνελευϑερία. ἐναντίως ιτ0 
δ᾽ ἑαυταῖς ὑπερβάλλουσιν καὶ ἐλλείπουσιν" ὃ μὲν γὰρ ἄσω- 
τος ἐν μὲν προέσει ὑπερβάλλει ἐν δὲ λήψει ἐλλείπει, ὃ 
δὲ ἀνελεύϑερος ἐν μὲν λήψει ὑπερβάλλει ἐν δὲ προέσει 

5 ἐλλείπει. νῦν μὲν οὖν τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίῳ λέγομεν; 
ἀρκούμενοι αὐτῷ τούτῳ ὕστερον δὲ ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν 15. 

ζ ᾿ ᾿ ΄ ἣν τὸ Ἂν δία, φεζεσιεσσλδεαςι 

6 διορισϑήσεται. περὶ δὲ τὰ χρήματα καὶ ἄλλαι διαϑέσξις 
εἰσίν, μεσότης μὲν μέγάλοπρεπειά (ὃ γὰρ μεγαλοπρεπὴς 
διαφέρει ἐλευϑερίου" ὃ μὲν γὰ ὶ ἔλα. ὃ δὲ περὶ τ ΚΕΝ ΠΥ ΚΩΔΝ πρίν 
μικρά); ὑπερβολὴ δὲ ἀπειροκαλία καὶ βαναυσία, ἔλλειψις 

δὲ μικροπρέπεια᾽ διαφέρουσι. δὴ αὗται τῶν περὶ τὴν ἐλευ- 30 
τ ϑεριότητα, πῇ δὲ διαφέρουσιν, ὕστερον δηϑήσεται. περὶ 
δὲ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν μεσότης μὲν μεγαλοψυχία, ὑπερ- 
βολὴ δὲ χαυνότης τις λεγομένη. ἔλλειψις δὲ μικροψυχία" 

8 ὡς δὲ λέγομεν ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν τὴν ἐλευ- 
ϑεριότητα, περὶ μιπρὰ διαφέρουσαν, οὕτως ἔχει τις καὶ 36 
πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν, περὶ τιμὴν οὖσαν μεγάλην, αὐτὴ 
περὶ μικρὰν οὖσα᾽ ἔστιν γὰρ ὡς δεῖ ὀρέγεσϑαι τιμῆς καὶ 
μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, λέγεται δ᾽ ὃ μὲν ὑπερβάλλων 
ταῖς ὀρέξεσι φιλότιμος. ὃ δὲ ἐλλείπων ἀφιλότιμος. ὃ δὲ 
μέσος ἀνώνυμος. ἀνώνυμοι δὲ καὶ αἵ. διαϑέσεις, πλὴν ἡ 80 
τοῦ φιλοτίμου φιλοτιμία. ὅϑεν ἐπιδικάξονται οἵ ἄκροι τῆς 
μέσης χώρας; καὶ ἡμεῖς δὲ ἔστε μὲν ὅτε τὸν μέσον φιλό- 

11. δ᾽ ἑαυταῖς ΤΙ. δ᾽ ἑαυτὰς ΝΡΡ3, δὲ αὐταῖς ΜΡ, δὲ αὐτὰς 
ΟΡ 05:8: ΑἸὰ., δὲ κἀτ᾽ αὐτὰς Ο᾽, δὲ καὶ αὗται Γ΄, δὲ ΚΡ 20. 
διαφέρουσι -- ἐλευϑεριότητα οἵα. ΚΡ, διαφέρουσι --- 21. ῥη- 
ϑήσεται 560]. ἢν. { || δὴ ϑπδεοιι., δὲ ΡΞ ΑἸά,, δ᾽ ΤΟΡΎΜΡ ον ΒΚ. 
Ἐν., δὲ δυὺ δ᾽ Τ' Ατ. [321. πῇ] ᾧ Π’ Μὴ ΝΡ Ρὲ (μβϑβοῖο δὴ τϑοίβ), 
ὃ ΑΙὰ, || 34. δὲ λέγομεν Γ΄ ΝΌ Ρέ ΑἸά., δ᾽ ἐλέγομεν Π ΗδΙ. Ατ. 
ΒΚ. Βχ. (ἴουβ. τϑοΐθ) [ 36, {τῷ περὲ Βτ. || 26. αὕτη ΜΡ ΑΥ. οὐ 
οοΥγ.᾿ ΚΡ, αὐτὴ »Υ. Κῦ, αὐτὴν ΝΡΡΡΩ, αὕτη δὲ ΓῚ 27. μικρὰ ΚΡ 
ἘΣ ΑΙα. ὁ || 82. δὴ ϑάβοτα. {ἔστι -- 38. καὶ οτὰ. ΚΡ, 566]. 

Ἰῆς 



88 Β. Ἵ. 1101, 88 -- 1108, 27. 

τιμον καλοῦμεν ἔστι δ᾽ ὅτε ἀφιλότιμον, καὶ ἔστιν ὅτε μὲν 
11086 ἐπαινοῦμεν τὸν φιλότιμον ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν ἀφιλότιμον. 

διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν τοῦτο ποιοῦμεν. ἐν τοῖς ξξῆς ῥηϑήσεται᾽ 
νῦν δὲ περὶ τῶν λοιπῶν λέγωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον 

τρόπον. ἔστιν δὲ καὶ περὶ ὀργὴν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλευψις καὶ 
5 μεσότης. σχεδὸν δὲ ἀνωνύμων ὄντων αὐτῶν τὸν μέσον 
υἀτν λέγοντες τὴν μεσότητα πραύτητω καλέσομεν᾽ τῶν 

δ᾽ ἄκρων. ὃ μὲν ὑπερβάλλων ὀργίλος ἔστω, ἡ δὲ κακία ὁρ- 
γιλότης. ὃ δ᾽ ἐλλείπων ἀδργητός τις. ἡ δ᾽ ἔλλενψις ἀορ- 

γησία. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες, ἔχουσαν μέν 

τὸ τινα ὁμοιότητα πρὸς ἀλλήλας, διαφέρουσαι δ᾽ ἀλλήλων" 
πᾶσαι μὲν γάρ εἶσιν περὶ λόγων καὶ πράξεων κοινωνίαν; 
διαφέρουσι δὲ ὅτε ἣ μέν ἐστιν περὶ τὸ ἀληϑὲς τὸ ἐν αὐτοῖς, 
αὲ δὲ περὶ τὸ ἡδύ' τούτου δὲ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ τὸ δ᾽ ἐν 
πᾶσιν τοῖς κατὰ τὸν βίον. δητέον οὖν καὶ περὶ τούτων, ἵνα 
μᾶλλον κατίδωμεν ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ μεσότης ἐπαινετόν, τὰ 
δ᾽ ἄκρα οὔτ᾽ ὀρϑὰ οὔτ᾽ ἐπαινετὰ ἀλλὰ ψεκτά. ἔστι μὲν 
οὖν καὶ τούτων τὰ πλείω ἀνώνυμα; πειρατέον δ᾽. ὥσπερ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. αὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν σαφηνείας ἕνεκα 
καὶ τοῦ εὐπαρακολουϑήτου. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληϑὲς ὃ 

80 μὲν μέσος  ἀληϑής τιᾷ καὶ ἢ μεσότης ἀλήϑεια λεγέσθω, 

ἡ δὲ πἰροσπρίησις ἡ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ ὃ 

ἔχων αὐτὴν ἀλαζών, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰρωνεία καὶ 

εἴρων. περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ ὁ μὲν μέσος 
ϑικε εὐτράπελος καὶ ἡ διάϑεσις εὐτραπελία. ἢ δὲ ὑπερβολὴ βω- 

95 μολοχία καὶ ὃ ἔχων αὐτὴν βωμόλοχος,. ὃ δ᾽ ἐλλείπων 
5. -ἰξούκεκαβ, αἿ ἘΔ ΒΡ 3 ΠῚ Α " } Ἁ ἕξοι 
ἀγροῖκος τις καὶ ἡ ἥξις ἀγροιμία᾽ περὶ δὲ τὸ λοιπὸν ἣδὺ 

τὸ ἐν τῷ βίῳ ὃ μὲν ὡς δεῖ ἡδὺς ὧν φίλος καὶ ἡ μεσό- 

“ἀπίμον 

1 σι 

38. καὶ δηΐθ ἀφιλότιμον εαα. ΝΡ̓ῬΞῚ καὶ -- 11088,1. ἀφιλό- 
τιμον οὐὰ. ΠΝ τ {μὲν οι. ΚΡ ἢ 1108, 1. ἔστι --- ἀφιλότιμον 
ὁτι. ΚΡ Ὁ {|2. ἐν ΓΠῚΡ" Ηδ]. ΑΥ., ὁ. Π5 ΑἸὰ. ! 8. λέγομεν ΤΙ 
ΝΡΡΣ ΑἸὰ. ν,έγωμεν ο. 6. ΗΕΙ. ΑΥ. Ι 8.δ᾽ ἔλλειψις} δὲ κακία ΚΡ ὁ} 
19. ἡ μὲν ὅτι ἔστι ΚΡ, ὄτι αἵ μέν εἰσι ΟΡ || 18, ἕνεκεν Π᾿ Μὺ 
ΑἸά. ΒΚ. Βυ. [|. 38. {ὁ ἔχων εἴρων οἱ. Βχ. (μΘ8ο10 8ῃ σϑοΐβ). 

φ 



ΚΟ Τ᾿ ζω.4ᾳ Χῷ- ξξετιιετά σδωτέι ἰεά ἀσ- ὑφοιν ἔεστό, καὶ “μὰῤαδῶ ῥέρνυρε πριν γαῃϑ ναδωυῃ Ὲ ὑτι ον ρτάφρρα αν ργφος ὑῴην ἐμ 

ἸΣΖΣ 
, κακός ς μὲ Ζζ..εςΖιειει,ι, ἀκιε. γι σι᾿ 

σι.Ἔ Ὑισιιιικα: ὦ «κἘ οὐκ ννιτταξ-εἰἰ σε «το {αὶ “τς. 6-«Ζζο,., «φ.«τεαὰ, 

ὑ 7. ἐδ νάς δι δι ΠΣ Ὁ} ρουιπεσ ον ό μοι 

«“{4πσι.νς εἶς 



41 καἰδὼς αἰζὴ ν ἐλεεσοες δε σέο τέ ἐσει αν Ζίξα, σερσξι εν ἀεκαιίας “Ζζων 

«“᾿ὦ. 25. .-τς οἰ Ζζεεαεηςα ζΖεξι «ἐλεκαξιιμεζαᾳ.. «αἰδὼς ἀο- ωκεζξει οἐὐσ 
ἔξει 3 «αἰι «ἄσο-ίε ἢν. Ζεις νεκέςις “φπ.ο-ἐ οἱ γοι ες ο« ἐξ οέε) Ζ5 ὗ 

͵ ζ; ͵ὥςα-. ἐς ἐκεςος τὐβερορε έρῳρ᾿ ὐργμῥορεν ἐ 

..,:2575.::.-Ὁ 75 ἄχεα. δσι “ζω. “ιαδι οὶ “Τ ατςιιε δέσει 
5 τρασυτράζαι, ἐτιθ, ΔΕΣ κι ου στ ανκος, κε αι 

Ζῶ, επχκιρείκικος “α“τἰἰςσέφεακεξ ἘλᾺ «ὐϑάτεν. κα ἡξσι θα. «ἐστν ἘΜτ 
σξγροςςκς, 2 φ ὅσνος Ἰιοξύς ἀν κισόδηνσίω τες. 

{ Ἐξ ρα μαρηράστηρ τος ὧν ἐν ἐξα; ᾿ζω, ΖΖεε ᾿ 4 ᾿ Ζ 

. ΔΈ ,Ζ2.. ἤἥκκαςς, αζαζεα. 
γέ 

β ς ν ῬΡῊ Ἅ γικὸς 
Εν, Ὰ ἢ Ζξιιι ΔσΥ 
δον ρφ μά ἀπσϑγὶ σιρνολρΚ δεῖ. βννυθον, γε. συρκεῖσεννονεδν ἐδ ΔΩ Ρ ΘΒ τῶ δεανοντεκκὶ ἀρεταῖς. ἄχαιι ὥεεαίζζ, : ΥΡΑ ΦΟΌΞΡΝ Ε 

Ἀεσότατες. 

' ᾿ ἰ 
ΠΝ 

ὲ ὶ Ὶ Ϊ 



Β. 1. 1108, 38 -- 8. 1108}, 16. 89 
) . στιν ς 7 ς ΄ » } , Ἁ δ’ 2 

τῆς φιλία, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων. εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνεκα, ἄἂρε- 
»᾿ » “24. ἐφ τες, 

σκος. εἰ δὲ ὠφελείας τῆς αὑτοῦ. κόλαξ; ὁ δ᾽ ἐλλείπων καὶ 
τ τὰ -» ς “ γέετ-. τα  ἀβλιφιν τας ἧς “Δ χ κ᾽ Ἂν -» 
14 ἐν πᾶσιν ἀη δὴ ς δυσερίς τις καὶ δύσκολος. εἰσὶν δὲ καὶ ἐν τοῖς 30 

΄ ι Ἐν 4 :ἃ ΄ ΄ Ξ ἘΝ Τὴ νι 2 ᾿ 
πάϑεσι καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάϑη μεσότητες" ἢ γὰρ αἰδὼς ἀρετὴ 

μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ αἰδήμων. καὶ γὰρ ἐν τού- 
τοις ὃ μὲν λέγεται μέσος. Ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων, (Ὁ δ᾽ ἐλλείπων" 

Ἐν Η ς ΄ δ: ἐκ ς ΄ 2 ΄ 
καὶ ὃ μὲν ὑπερβάλλων; ὡς ὃ καταπλὴξ ὁ πάντα αἰδούμενος; 

ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἢ) ὃ μηδὲν ὅλως ἀναίσχυντος; ὃ δὲ μέσος αἰδήμων. 86 
1 νέμεσις δὲ μεσότης φϑόνου καὶ ἐπιχαιρεκαλκίας. εἰσὶ δὲ περὶ τ108ν 

λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν τοῖς πέλας γινο- 
μένας" ὃ μὲν γὰρ νεμεσητικὸς -λυπεῖται ἐπὶ τοῖς ἀναξίως εὖ 
πράττουσιν, ὃ δὲ φϑονερὸς ὑπερβάλλων τοῦτον ἐπὶ πᾶσιν λυ- 
πεῖται. {καὶ ὃ μὲν νεμεσητικὸς ἐπὶ τοῖς ἀναξίως κακῶς πράτ- ὅ 
τουσι λυπεῖται.) ὃ δ᾽ ἐπιχαιρέκακος τοσοῦτον ἐλλείπει τοῦ λυ- 

1τ6 πεῖσϑαι ὥστε καὶ χαίρειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ ἄλλοϑιε 
καιρὸς ἔσται" περὶ δὲ δικαιοσύνης. ἐπεὶ οὐχ ἁπλῶς λέγεται, 
μετὰ ταῦτα διελόμενοι περὶ ἑκατέρας ἐροῦμεν πῶς μεσότητες 
εἰσίν" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λογικῶν ἀρετῶν.] 10 

ὙΠ τριῶν δὴ διαϑέσεων οὐσῶν, δύο μὲν κακιῶν, τῆς μὲν 8 
καϑ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, μιᾶς δ᾽ ἀρετῆς τῆς 
μεσότητος. πᾶσαι πάσαις ἀντίκεινταί πως αἵ μὲν γὰρ 
» ι - ι 3 ΄ 2 ’ὔ Χ Δ ς Α 

ἄκραν καὶ τῇ μὲεσῃ καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι εἰσίν, ἡ δὲ 
, ΡΝ τ Ψ ᾿ ἀστῶν Α ι ν΄ δ, 

μέση ταῖς ἄκραις" ὥσπερ γὰρ τὸ ἴσον πρὸς μὲν τὸ ἔλατ- 1 
τον μεῖζον πρὸς δὲ τὸ μεῖζον ἔλαττον, οὕτως αἵ μέσαι 

28. οὐ 29. εἶ] ὁ Π5 ΑἸά. (εὐ οἰΐαιι. Η6]. Αὐ.) { 28. ἕνεκεν ὃ 
ϑτιβοση. ἢ 88. μέσος, ὃ δ᾽ 560]. Ζπίηρον [ ὃ δ᾽ ἐλλείπων" καὶ ὃ 
μὲν ὑπερβάλλων δἀᾶ. Ἠδβδονίιβ, ὃ δ᾽ ἐλλεέπων" καὶ ὑπερβάλλων 
μὲν Οοτδθ8 [! 86. ὃ ροβὺ ἢ οτι. ΚΡ ᾿| μηδὲν ΚΡ, μηδὲ ὁ. ο. ΗΕ]. ΒΚ. 
Ἐσ., μηδ᾽ ΒΚ." [| 11080, ὅ. καὶ ὁ μὲν νεμεσητικὸς ἐπὶ τοῖς 
ἀναξίως κακῶς πράττουσι λυπεῖται δἀᾶ. ϑαυρρῖτα (ΠΙομ βῖαβ 
ἀπ Αγϊβίοίθθβ, αοίθ. 1808, ν». 22) ||} 7. χαίρει ΤΡΝΡ || 9, πῶς 
μεσότητες εἰσίν Ξοοϊπᾶοπαᾶδ, 6586 οἱ. ἢν. [ 10. ὁμοίως --- ἀρετῶν 
566]. Οταπέϊαβ οὐ σ, ἢ 11. δὲ ΓΙΠῚ ΑἸΑ. Ατ. ΒΚ. Βντ. ἢ 16. μεῖς 
ξον πρὸς} μέγα πρὸς ΜΡΟΡ οὐ οοττ. Ῥ᾽ (864 ποὴη Ηδβὶ]. ἀσ}) ἢ} 

΄Ὸ 

οὕτως} οὕτω καὶ Ῥ3. 

ΜΉ. 



40 Β. 8. 11080, 11 -- 1109ώ,͵ 10. 

ἕξεις πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις ὑπερβάλλουσιν πρὸς δὲ τὰς 
ὑπερβολὰς ἐλλείπουσιν ἔν τε τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς πρά- 
ἕεσιν. ὃ γὰρ ἀνδρεῖος πρὸς μὲν τὸν δειλὸν ϑρασὺς φαί- 

30 νεται, πρὸς δὲ τὸν ϑρασὺν δειλός" ὁμοίως δὲ καὶ ὃ σώφρων 
πρὸς μὲν τὸν ἀναίσϑητον ἀκόλαστος, πρὸς δὲ τὸν ἀκόλαστον 
ἀναίσϑητος. ὁ δ᾽ ἐλευϑέριος πρὸς μὲν τὸν ἀνελεύϑερον ἄσω- 
τος. πρὸς δὲ τὸν ἄσωτον ἀνελεύϑερος. διὸ καὶ ἀπωϑοῦνται 3 
τὸν μέσον οἵ ἄκροι ἕκάτερος πρὸς ἕκάτερον, καὶ καλοῦσι 

8ὅ τὸν ἀνδρεῖον ὃ μὲν δειλὸς ϑρασὺν ὁ δὲ ϑρασὺς δειλόν, καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνάλογον. οὕτως δὲ ἀντικειμένων ἀλλήλοις 4 
τούτων, πλείων ἐναντιότης ἐστὶν τοῖς ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἢ 
πρὸς τὸ μέσον᾽ πορρωτέρω γὰρ ταῦτα ἀφέστηκεν ἀλλήλων 
ἢ τοῦ μέσου, ὥσπερ τὸ μέγα τοῦ μικροῦ καὶ τὸ μικρὸν 

80 τοῦ μεγάλου ἢ ἄμφω τοῦ ἴσου. ἔτι πρὸς μὲν τὸ μέσον ὃ 
ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης τις φαίνεται, ὡς τῇ ϑρασύτητι πρὸς 
τὴν ἀνδρείαν καὶ τῇ ἀσωτίᾳ πρὸς τὴν ἐλευϑεριότητα᾽ τοῖς 
δὲ ἄκροις πρὸς ἄλληλα πλείστη ἀνομοιότης. τὰ δὲ πλεῖ- 
στον ἀπέχοντα ἀλλήλων ἐναντία δρίξζονται, ὥστε καὶ μᾶλ- 

8δλον ἐναντία τὰ πλεῖον ἀπέχοντα. πρὸς δὲ τὸ μέσον ἀν- ὁ 
1109 5 τέκειται μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ ἔλλειψις ἐφ᾽ ὧν δὲ ἡ 

ὑπερβολή, οἷον ἀνδρείῳ μὲν οὐχ ἡ ϑρασύτης ὑπερβολὴ 
οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ δειλία ἔλλειψις οὖσα, τῇ δὲ σωφροσύνῃ 
οὐχ ἡ ἀναισϑησία ἔνδεια οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ ἀκολασία ὑπερ- 

ὅ βολὴ οὖσα. διὰ δύο δ᾽ αἰτίας τοῦτο συμβαίνει, μίαν τ 
μὲν τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος" τῷ γὰρ ἐγγύτερον εἶναι 
καὶ ὁμοιότερον τὸ ἕτερον ἄκρον τῷ μέσῳ, οὐ τοῦτο ἀλλὰ 
τοὐναντίον ἀντιτίϑεμεν μᾶλλον, οἷον ἐπεὶ ὁμοιότερον εἶναι 
δοκεῖ τῇ ἀνδρείᾳ ἢ ϑρασύτης καὶ ἐγγύτερον. ἀνομοιότερον 

10 δ᾽ ἡ δειλία, ταύτην μᾶλλον ἀντιτίϑεμεν. τὰ γὰρ ἀπέ- 

21. πλείων Τ' (Ὁ) Ἠδ8]. Ατ., πλείστη ΠΝΡΡΞ ΑΙα. ΕΝ 80. μὲν 
τὸ] τὸν Π᾿ [ 8ῦ. ἀντίκεινται ΤΡΜΡ ὁ 1 1109, 1. ἐφ᾽ ὧν μᾶλ- 
λον μὲν ΜΝ» οὖ ον. Ρ", ἐπί τινων ἐφ᾽ ὧν μᾶλλον μὲν Ῥγ. 
Ρ3͵, ἐφ᾽ ὧν μὲν μᾶλλον Τ' Π᾽ Αἰἱὰ. 



4. ξοιτῶς “ι για... ο΄ ρεσιο χα κα,.. “τω αστοιήβειικασιο «.εΖᾷι. Ζξέ;, Ἔσεκι. 

“τς ἔλεσ.αοι, τικααα εξ ζῶ. θέα κε ἐσοτ ιν, ἐσ εὗρε 
“ένα; λόγῳ. τὴν ὑπρργεραρδεσι θα, ῥορνραν αβρν ΚΥΨΨΨ ΟΝ 
{τ :σίο :-Ὁ “ρ Ἶ σπκει Ε κως ΖΚ, εὐτας τι, μέ γϑρῳ: εκεος. 

ᾶλε υνυίσεε. :ζὸ- - “«“4 
Ὀοτούπκακι τ ἐς, τὰκ σδλέισταν πέχοντα. “Αι. «ἀρ τξὸ ἀρμεκ ο τὰ πλεέον ἀπέχοντω --Αεκε ἀε τεσ ισ “ : 



ἀπό αρν τὶ τὰ 
κέ σι;ε. κοι. πω 

᾿ γ-όκεξιες ἐπ πὸ χεεσευν : ἘΣ ΈΖΙ Ζε: 

: εὔξικεε ξσιε .- ΄ πονῇ τοποφήνμν ἀαρφρίερ νι Ης 

“ζεωκ κι ες τό ες. Ὁ πΖζια...» ὑκνωιν 

Ζτκι ἄς (ζει τες α το) εκ μια κέ ( ΤΠ κε ΖΑ Σ “«"ἔζτεεις 
οἰ ρορρδραβίρρομμδατων ρος Ὁ, ὅν." τΎΣ ἀραφαώσιστα ας 

ἀσαυσιοα,. πξϑορνξ τον “πη3 σαϑήν ες (ἢ λές : ἐφφοῤσιις-
-- ἀσΡΟ 

“κα ἐξ  Ζαι τα Ζεαξ οτος ᾧ Ζι τιον σττς οϑὰι ἜΕΣ 
 ΥΥ ΡῈ “εν τ ήσος Δ φοηρθῖτος 

ο. “ἃ. ἐκ. ἐῤε-άαος νισεν φίλα ε- Ζίε κ΄ λας ἔκο “[σι. οἱ. Ζζαι ἐ. ««ἰ.ν7.Ἔξοι γνοέ σίας 
ῳ» ποσὶ κι ΖΖες, σσιας ἐκῖζαλκκε. ἢ 

᾿ Οὐ ζδυκπδιις Φέιι, σε ζεκα σις: “ας «ζλ ὁ ᾿ 

᾿ Ὁ ἄγρει ἐἐ͵ ΖΖεο ΕΣ ΣΕ ἐεοδ λοι εν αὶ ἴσος 

Ἔ δ 5. κατὰ. τὸν δεύτεραν σλχοὺν- ὁεεειιε εὐ ας «(ὦ ὡεεσεισ δ: 9.4 

αξ αδι.- εὐ ες ζο. στ οι “κε σακει α -- αν ϑέφοι σανίς εέὸ “ε σῷ 

κἀθ ρολολρα, ὅφα “τνφμοοῦρινε ρθε δ πρϑίξα ἐκ βμε, τορμευ Ὁ δ, μεη, δηλ, «ΖΖ. 

στο ἔα σ 5 Ζζω σεις ̓. (ΦῚ ια΄, δ οτοϊ..Ὁ 



Β. 8. 1109, 11 --- 9. 1109, 8. 41 

ΠῚ) 
8 χοντὰ πλεῖον τοῦ μέσου ἐναντιώτερα δοκεῖ εἶναι. μία μὲν 

-“ - ς - 

οὖν αἰτία αὕτη, ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. ἑτέρα δὲ ἐξ ἡμῶν 
αὐτῶν πρὸς ἃ γὰρ αὐτοὶ μᾶλλον. περύκαμέν πως: ταῦτα 

-" - , -" 

μᾶλλον ἐναντία τῷ μέσῳ φαίνεται. οἷον αὐτοὶ μᾶλλον 
Α 

πεφύκαμεν πρὸς τὰς ἡδονάς, διὸ εὐκατάφοροί ἐσμεν πρὸς 18 
»-»Ἥ 53 -" 

ἀκολασίαν [ἢ πρὸς κοσμιότητα]. ταῦτ᾽ οὖν μᾶλλον ἐναν- 
Ρ Ξ ν᾿ 

τία λέγομεν, πρὸς ἃ ἡ ἐπίδοσις μᾶλλον γίνεται" καὶ διὰ 
τοῦτο ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ οὖσα ἐναντιωτέρα ἐστὶν τῇ 
σωφροσύνῃ. 

ΙΧ ὅτε μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἀρετὴ ἡ ἠϑικὴ μεσότης, καὶ πῶς: 9 
-" -“ ς ᾿: - 

καὶ ὅτε μεσότης δύο κακιῶν, τῆς μὲν καϑ' ὑπερβολὴν τῆς 53: 
ακτιιι παῖ 

δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, καὶ ὅτι τοιαύτη ἐστὶν διὰ τὸ στοχαστικὴ 
τοῦ μέσου εἶναι τοῦ ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς πράξεσιν, ἵκα- 

9 νῶς εἴρηται. διὸ καὶ ἔργον ἐστὶ σπουδαῖον εἶναι" ἐν ἑκάστῳ 
γὰρ τὸ μέσον λαβεῖν ἔργον, οἷον κύκλου τὸ μέσον οὐ παν- 3 

Ἁ 2 Ἁ - "ς " [χ2 " " Ἁ κ᾿ 9 - 
τὸς ἀλλὰ τοῦ εἰδότος. οὕτως δὲ καὶ τὸ μὲν ὀργισθῆναι παν- 

τὸς καὶ δάδιον, καὶ τὸ δοῦναι ἀργύριον καὶ δαπανῆσαι" 
3 " ἊΨ ιν ᾿ ἘΞ ὦ ΝΟ ΈΟΣΝ τὸ δ᾽ ᾧ καὶ ὅσον καὶ ὅτε καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὥς, οὐκέτι παν- 
. 3φὰ ΄ Α' ΄ } 53 ι ΄ 3..2 }Ὶ " 

τὸς οὐδὲ δάδιον᾽ διόπερ τὸ εὖ καὶ σπάνιον καὶ ἐπαινετὸν καὶ 

8 καλόν. διὸ δεῖ τὸν στοχαζόμενον τοῦ μέσου πρῶτον μὲν ἀποχω- 80 
ρεῖν τοῦ μᾶλλον ἐναντίου, καϑάπερ καὶ ἡ Καλυψὼ παραινεῖ 

τῷ 

τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε 
νῆα. 

» »Ἤ ᾿ ’ ς ᾽ ᾿ 3. «Ὁ Ἂ 
τῶν γὰρ ἄκρὼῶν τὸ μέν ἐστιν ἁμαρτωλότερον τὸ δ᾽ ἧττον 
: ΣΕΈΩΣ τ » , -. νας ΄ ι ᾿ ΄ 

4 ἐπεὶ οὖν τοῦ μέσου τυχεῖν ἄκρως γαλεπόν, κατὰ τὸν δεύ- 86 

16. μᾶλλον φοβὲ ἐσμὲν αὐᾶ. Μ. Μ. 11860, 27 Τυτπθῦιβ 
ΒΚ. Βγ. ᾿ 16. ἢ πρὸς κοσμιότητα 566]. ϑρθηρο!αβ, Ἰ6ρῖββ8 νἱᾶ8- 
ἔα ἴάτὴ βουρίου Μ. Μοσδ]ίασ 1. 1. [ 238. τοῖς πάϑεσι καὶ ἐν 
ταῖς πράξεσιν ΚΡ, ταῖς πράξεσι καὶ τοῖς πάϑεσιν 15 ἢ 36. δὴ 
Π53Ὶ} 38. ᾧ τ Βγ. ᾿ 29. διόπερ ΚΡ ΑἸα. Ατν. Μ. Μ. 1187, 4, 
ὅπερ ΤΠ ΜΟΝΡΡ5 ΗΣ]. {[ ἐστὲν ροβὺ διόπερ δα. ΓΠῚἾΜΟΝΡ 
ῬΣ ΑἸΙὰ. Ηβ]. (μϑβοῖο ἂῃ τϑοὐθ) [[| 81. ἡ Καλυψὼ] ἡ κέρκη Οἱ, 
γρ. ὀδυσεὺς τηρ. ΟΡ [|| παραινεῖ ΚΡ, παρήνει Γ΄ ΠΣ ΜῈΝ» ΑἸά. 
ΗΘ]. Ατ. ᾿ 832. τούτου Γ, τουτου ρτ. Κ᾿, τοῦ τοῦ οοὐτ.2 ΚΡ, τὸ 
τοῦ ΜΌΟΝΌΡΞ Ηβ]., ὡς τοῦ Π', τὸ ὡς τοῦ ΑἸ. {Π μὲν οτι. ΚΡ, 



ἤν αν 

ΠΌΝΟΣ 2ὺ ἧττον, ὃ δὲ πλέον᾽ οὗτος γὰρ οὐ λανϑάνει. ὃ δὲ μέχρι τίνος 

42 Β. 9. 1109, 806 --- 1109}, 26. 

τερόν φασι πλοῦν τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν᾽ τοῦτο 
1ιο9ὺ δ᾽ ἔσται μάλιστα τοῦτον τὸν τρόπον ὃν λέγομεν. σκοπεῖν δὲ 

δεῖ χαὶ πρὸς ἃ αὐτοὶ εὐκατάφοροι ἐσμέν᾽ ἄλλοι γὰρ 
πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν. τοῦτο δ᾽ ἔσται γνώριμον ἐκ τῆς 

αΣ) 

ἡδονῆς καὶ τῆς λύπης τῆς γινομένης περὶ ἡμᾶς. εἰς τοὐναν- ὕ 
5 τίον δ᾽ ξαυτοὺς ἀφέλκειν δεῖ᾽ πολὺ γὰρ ἀπάγοντες τοῦ 

ς , κ -’ [χὰ . ἁμαρτάνειν εἰς τὸ μέσον ἥξομεν, ὕπερ οἵ τὰ διεστραμμένα 
τῶν ξύλων ὀρϑοῦντες ποιοῦσιν. ἐν παντὶ δὲ μάλιστα φυλα- 6 

, 1 ξεν κ Ἁ ς ξοῖς ᾿] . 339. 
χτέὲον τὸ ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν" οὐ γὰρ ἀδέκαστοι κρίνομεν 

,.» Ὁ Ξ Ἐν λον ἐκ ἢ 
αὐτήν. ὅπερ οὖν οἱ δημογέροντες ἔπαϑον πρὸς τὴν “Ἑλένην, 

10 τοῦτο δεῖ παϑεῖν καὶ ἡμᾶς “πρὸς τὴν ἡδονήν, καὶ ἐν πᾶσιν 
τὴν ἐκείνων ἐπιλέγειν φωνήν᾽ οὕτω γὰρ αὐτὴν ἀποπεμπό- 

τ » 3 -" 

μενοι ἧττον ἁμαρτησόμεϑα. ταῦτ᾽ οὖν ποιοῦντες, ὡς ἐν πε- 
,’ὕ » ΄ ’ “- ΄ 

φαλαίῳ εἰπεῖν. μάλιστα δυνησόμεθα τοῦ μέσου τυγχάνειν. 

χαλεπὸν δ᾽ ἴσως τοῦτο, καὶ μάλιστ᾽ ἐν τοῖς καϑ΄ ἕκαστον᾽ οὐ 
τ γὰρ ῥάδιον διορίσαι πῶς καὶ τίσιν καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πό- 

σον χρόνον ὀργιστέον᾽" καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁτὲ μὲν τοὺς ἐλλείπον- 
τας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν, ὁτὲ δὲ τοὺς χαλεπαί- 

2 ΄ 9 - 9 Ψ τ ῸΝ Α ν ΜΡ ΉΑΣ 
γοντὰας αν δρώδεις ὑποκαλονρερ, ἀλλ ὁ μὲν μϑοϊῥὸν τοῦ εὖ 

᾿ “παρεκβαίνων οὐ ψέγεται; οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ 

καὶ ἐπὶ πόσον ψεχτὸς οὐ ῥάδιον τῷ λόγῳ ἀφορίσαι" οὐδὲ 

γὰρ ἄλλο οὐδὲν τῶν αἰσϑητῶν᾽ τὰ δὲ τοιμοῦτα ἂν τοῖς καϑ' 

ἕχαστα. καὶ ἐν τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις. τὸ μὲν ἄρα τοσοῦτο 
δηλοῖ ὅτε ἡ μέση ἕξις ἐν πᾶσιν ἐπαινετή, ἀποκλίνειν δὲ 

8ὅ δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολὴν ὁτὲ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν" 
οὕτω γὰρ ῥᾷστα τοῦ μέσου καὶ τοῦ εὖ τευξόμεϑα. 

1109, 2. καὶ πρὸς ἃ ΤΩ, “πρὸς ἃ καὶ ΤΙ Κ᾽ ΑἸα. ΒΚ. 
Ἐγ., καὶ πρὸς ἃ καὶ Η5᾿ΝΡ 5 || ὅ. ἀπάγοντες πινν, ἀπαγαγόν- 
τες Π5 ΡΞ ΑἹά. ΒΚ. {{ 16. πῶς] καὶ πῶς ΚΡΤ»} 18. ᾿ἀποκαλοῦν- 
τες ΚΡ οὖ, υὖ νἱϑούαν, Ηδ]. ΑΥ., ἐπικαλοῦντες Μ᾽, ἀποκαλοῦμεν 
ς. 6. ΒΚ. ἢν. Ι| 238. τοσοῦτον Π Μ'Ν» ΑἸά. οὐ ὁουτ.2 ΚΡ [[24. 
δῆλον οοαΐοο5 ΤαχηθὈὶ ΒΚ. Βγ, {{ 2ὅ. ὅτε -- ὅτε ΚΡ (υὖ ν. 16 5α.), 
τοτὲ --- τοτὲ ΠΊΜΟΝΡΡΞ ΑἸά,, ποτὲ --- ποτὲ ΗδΙ. 

« 



δῆς ον το, πραγ βόρν ξυΜ γον ραφάν" τῷ ΒΩ οἰ ἐβουκα κα 
«. ἀξεκ.κ στοι. δετςω τ, ὦ «. δὰ δ ἀρεῖ ἐν δα πος ϑιν, τὸ δὲ σε ας ΟΣ 

ΓῈ 

Εἰ 28. «ἰσόήστει- σέ ρίωδε ἔσει το Υ λον δος ἘΣ Σλσεν ἐς καῇ «ἰσόσις -ονισέ 
ἜΤ Ὁ τὰ τ΄ οὐκ τεσ οαοεζιέ Ζζεε, ε 6. απταζε ἐκιας- 

: , ΩΣ Σ 



23. τέπϑπος. 7χζρεοηνιοια δϑαλι δι, α΄, Ζέκ 

νισέανσις {ζε ετιδεειικαζαςε - Φάχ 
"“τελοςαπέκεο ος, ἐφΖεις ςον. » 
ἜΤ ΣΕ χα τ᾽ ἰδ ενιά- 

πο κ, 



Γ. 1. 1109}, 80 -- 11108, 17. 43 

ἊΣ 

1 τῆς ἀρετῆς δὲ περὶ πάϑη τε καὶ πράξεις οὔσης, καὶ 80 
ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων. ἐπὶ 
δὲ τοῖς ἁ [ Ἵ ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέου, τὸ ἕκού- ὲ τοῖς ἀκουσίοις συγγνώμης; ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέου. τὸ 

-" ὡ » ἊΨ - 

σιον καὶ τὸ ἀκούσιον ἀναγκαῖον ἴσως διορίσαι τοῖς περὶ ἀρετῆς 
-» - - ΄ " Ν 

5 ἐπισκοποῦσιν. χρήσιμον δὲ καὶ τοῖς νομοϑετοῦσι πρός τὲ τὰς 
τιμὰς καὶ τὰς κολάσεις. 86 

8 δοκεῖ δὲ ἀκούσια εἶναι τὰ βίᾳ ἢ δι᾿ ἄγνοιαν γιγνόμενα. τ110ὲ 
εξ Ὶ 53 ξ ΄ 

βίαιον δὲ οὗ ἡ ἀρχὴ ἔξωϑεν, τοιαύτη οὖσα ἐν ἡ μηδὲν συμβάλ- “ ᾿ 
λεται ὃ πράττων ἢ ὃ πάσχων, οἷον εἰ πνεῦμα κομίσαι ποι 

4 ἢ ἄνϑρωποι κύριοι ὄντες. ὅσα δὲ διὰ φόβον μειζόνων κακῶν 
πράττεται ἢ διὰ καλόν τι: οἷον εἶ τύραννος προστάττοι αἰσχρόν ὅ 

᾿» ΄ Α ’ τι πρᾶξαι κύριος ὧν γονέων καὶ τέκνων, καὶ πράξαντος μὲν σῴ- 
’ 2 [4 ΄ 

ξοιντο μὴ πράξαντος δ᾽ ἀποϑνήσκοιεν, ἀμφισβήτησιν ἔχει πότε- 
δ ρὸν ἀκούσιά ἐστιν ἢ ἑκούσια. τοιοῦτον δέ τι συμβαίνει καὶ περὶ 

-» -» . - " 2 3 τὰς ἐν τοῖς χειμῶσιν ἐκβολάς" ἁπλῶς μὲν γὰρ οὐδεὶς ἀπο- 
ς - - » 

βάλλεται ἑκών. ἐπὶ σωτηρίᾳ δὲ αὑτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν 10 
» 3 -» 

ὃ ἅπαντες οἵ νοῦν ἔχοντες. μικταὶ μὲν οὖν εἰσιν αἵ τοιαῦται 
’ , ι - δ ὕν " , . 

πράξεις, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον ἑκουσίοις. αἱρεταὶ γάρ εἰσιν 

τότε ὅτε πράττονται᾽ τὸ δὲ τέλος τῆς πράξεως κατὰ τὸν 
2 

καιρόν ἐστι, καὶ τὸ ἑχούσιον δὴ καὶ τὸ ἀκούσιον. ὅτε πράτ- 
τει. λεχτέον᾽ πράττει δὴ ἑκών. καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κινεῖν τ 

᾿ τὰ ὀργανικὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ 0. μέρη ς 5 πρ Ἶ 
ἐστίν. ὧν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν 

140. ΠΙ. ΚΡῸΡ -- ΠῚ Τῦϑν -- Π5. 
1109}, 80. δὲ Ο᾽ ΑΙα, Η6]., δὴ ΓΠῚ ἀτ. ΒΚ. Βκε. |Π 81. ἐπὶ 

-- ἐπὶ ΚΡ, ἐν -Ξ ἐν Π᾿ ΝΡΟΡΡΣ ΑἸὰ. ἢ 32. δὲ απο. καὶ οι. 
Π50} ᾧ 88. τὸ δαα. ΚΡ, 9. 6. οἵὰ. ΒΚ. Βσ, {[Γ|11108,.1. δὴ οο- 
αἴοθβ Τιδτη ᾽η1 ἢ βέαια ΝΡ ῬΞ Τυθιηρθηβὶβ Ῥαγ. 1417 Ηδ]., βίᾳ 
6. 6. Δ". || 8. κινήσει ΜΡ ΗΘ]. {} 6. πράξαντες Γ' ΜῈΝ» ΑἹά. 
οὐ οοὐτ. ὃ ΚΡ, πράξαντι ΟΡ (πράξαντος οἰΐδτη Η6]. Αγ.) {{1. πρά- 
ξαντες οουτ.ὃ ΚΡ ὁ [[8. τι δαα. Γ΄ ΟΡ ΑἸἹᾷ, Ατν., οἵὰ. Π52Κ'ΉΣΙ. 
(πϑβοῖο δὴ γϑοΐθὺ [|14. ἑκούσιον δὴ καὶ ἀκούσιον ΟΡ, ἀκούσιον 
δὴ καὶ τὸ ἑκούσιον ΠΗ 1 1ὅ. δὴ ϑπδοιι., δὲ Γ ΠῚ ΑἸ. Αν. ΒΚ. 
Βυ., τοίνυν Ηδβ]. 



τσ τ᾿ -τ - 44 Βι1.π1108,.18..- 2190 αὶ 

καὶ μή. ἑκούσια δὴ τὰ τοιαῦτα, ἁπλῶς δὲ ἴσως ἀκούσια" 
Ἵ ᾿ Ἁ Ἃ οΙ ᾽ δ. .4 -» Α 3 ᾿ -" 

οὐδεὶς γὰρ ἂν ἕλοιτο καϑ' αὑτὸ τῶν τοιούτων οὐδέν. ἐπὶ ταῖς 

30 πράξεσιν δὲ ταῖς τοιαύταις ἐνιότε καὶ ἐπαινοῦνται. ὅταν 
«Αιωννι δε ζειι. 

αἰσχῦόν τι ἢ. λυπηρὸν ὑπομένωσι ἀντὶ μεγάλων καὶ κα- 

λῶν" ἂν δὲ ἀνάπαλιν, ψέγονται. τὰ γὰρ αἴσχισϑ᾽ ὑπομεῖ- 
; "ἢ ᾿ -- ἽἋ , ᾿] γ, ῳ, 

ναι ἐπὶ μηδενὶ καλῷ ἢ μετρίῳ φαῦλου. ἐπ ἐνίοις ὃ ἔπαι- 

νος μὲν οὐ γίνεται, συγγνώμη δ΄. ὅταν διὰ τοιαῦτα πράξῃ 
- , 

9ὅ τις ἃ μὴ δεῖ, ἃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερτείνει καὶ μη- 
Ὶ δεὶς ἂν ὑπομείναι. ἔνια δ᾽ ἴσως οὐκ ἔστιν ἀναγκασϑῆναι, 

᾿ ἀλλὰ μᾶλλον ἀποθϑανετέον παϑόντι τὰ δεινότατα᾽ καὶ 

| γὰρ τὸν Εὐριπίδου ᾿Δλκμαίωνα γελοῖα. φαίνεται τὰ ἀναγ- 
κάσαντα μητροχτονῆσαι. ἔστι δὲ χαλεπὸν ἐνίοτε διακρῖναι 

80 ποῖον ἀντὶ ποίου αἱρετέον καὶ τί ἀντὶ τίνος ὑπομενετέον. ἔτι 
δὲ χαλεπώτερον ἐμμεῖναι τοῖς γνωσϑεῖσιν᾽ “ὡς. γὰρ ἐπὶ τὸ 

᾽ ᾿ ᾿ ΄ τ πᾷ ν ΄ πολὺ ἐστιν τὰ μὲν προσδοκώμενα λυπηρά, ἃ δὲ ἀναγκαζον- 
᾿ 

ται αἰσχρά, ὅϑεν ἔπαινοι καὶ. ψόγοι γίνονται περὶ τοὺς 
ΐ 4: , Ἃ , ι ι Ὁ ἢ ’ ἣπ Ὁ - 
' τπὸν ἀναγχασϑέντας ἢ μή. τὰ δὴ ποῖα φατέον βίαια; ἢ ἁπλῶς 

“- τ ἷ ΄ μέν, ὁπότ᾽ ἂν ἡ αἰτία ἐν τοῖς ἐκτὸς ἡ καὶ ὃ πράττων μη- 
᾿ δὲν συμβάλληται; ἃ δὲ καϑ᾽ αὑτὰ μὲν ἀκούσιά ἐστιν, νῦν 
᾿ δὲ χαὶ ἀντὶ τῶνδε αἵρετά. καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ πράττοντι: 

“- -“ ’ 

καϑ'᾽ αὑτὰ μὲν ἀκούσιά ἐστιν, νῦν δὲ καὶ ἀντὶ τῶνδε ἑκούσια. 
»-» » 3 

μᾶλλον δ᾽ ἔοικεν ἕχουσίοις" αἵ γὰρ πράξεις ἐν τοῖς καϑ' 
- - Ε] ἕκαστα. ταῦτα δὲ ἑκούσια. ποῖα δ᾽ ἀντὶ ποίων αἱρετέον, οὐ 

- -»" ε ; ῥάδιον ἀποδοῦναι" πολλαὶ γὰρ διαφοραί εἰσιν ἐν τοῖς καϑ 
᾿ Ἁ 

ἕχαστα. εἰ δέ τις τὰ ἡδέα καὶ τὰ καλὰ φαίη βίαια 

Ἦ δυο σνόκκοῦ ὁπ ναὸ ἀπιόν ανα 

Θι 

-»"... “Ὁ ς-αὐὐλανσ νὰ δ ον 

94, ταῦτα ΤΙ). δὺ οοὐν. Ῥ2, τὰ τοιαῦτα Μὴ  πράξην ΚΡ, 
πράξειν Τ)ῦ, πράξειέ ΜΡ͵Ρ ΟΡ 5 ΑἸᾷ. [{: 2δ.. καὶ αηὖθ τὴν δᾶᾶ. 

ἢ ΑἸ4. οὐ οουτ.ὃ ΚΡ ἢ ὑπερτεένει ροβὺ 26. ὑπομείναι Π5}} 36. ὑπο- 
᾿ μειναν Ῥτ. ΚΡ, ὑπομεῖναι ΝΡ οὐ οοὐν." ΚΡ, ὑπομείνη Π50ΟΡ "} 

ΩἿ. ἀποθϑανατέον παϑόντα ΠῚ ΝΡΟΡ̓ῬΞ ΑἸὰ, [| 29. τὸ κρῖναι ΤΙ 
ΝΡῸΟΡ, τὸ κρέναι ΑἸά., τὸ διακρῖναι Οἱ Ηδ]. ἢ 82. τὰ "δ᾽ ἀναγ- 
κάξοντα ΜΌ ΝΡ ΑἸΆ. οὐ ρυ. Ρ5 (ἀργὸ Ππαύοῖθ οοΥτ.) {1110}, 9. 
τὰ ἡδέα καὶ καλὰ ΝΡῬΞ, τὰ καλὰ καὶ τὰ ἡδέα ὩΡ ΑἸ. ΗδθΙ]., 
τὰ ἡδέα Νὺ ΟΥ ἡ. 

-᾿ 

ο 

[ΟῚ 

»ι 



δ νος τὸ 

ἜΣ: 
“ζζει. εο--ι ία' 
ἐσγοο  τσζοι. σἴ μοὶ έν συ βο λλο μεένα 

,ωτάο 



«ὦ τι -τ λυ όολι  ἐηικικεςί) ΟΖ δι εις .α. 

8. ὅδ ει, τς. Ζενυνο ᾿ “ 



ΤΙ 1: ΠΠῸΡῚ 10 Ξ- ΟΕ 1118 Ἰ. 4Ρ 

Θ 
εἶναι (ἀναγκάζειν γὰρ ἔξω ὄντα). πάντα ἂν εἴη οὕτω 
βίαια" τούτων γὰρ χάριν πάντες πάντα πράττουσιν. καὶ οἵ 
'μὲν βίᾳ καὶ ἄκοντες λυπηρῶς, οἵ δὲ διὰ τὸ ἡδὺ καὶ κα- 
λὸν μεϑ᾽ ἡδονῆς. γελοῖον δὴ τὸ αἰτιᾶσϑαι τὰ ἐκτός, ἀλλὰ 
μὴ αὑτὸν εὐθήρατον ὄντα ὑπὸ τῶν τοιούτων, καὶ τῶν μὲν 

-» δ ΄, - 3 -" . ὅς, 3, , τὸ 12 χαλῶν ξαυτόν, τῶν ὃ οἰσγῥῶν τὰ ἡδέα. ἔοικεν δὴ τ 
βίαιον εἶναι. οὗ ἔξωϑεν ἡ ἀρχή. μηδὲν ἀν βαλλν αναν τοῦ 

βιασϑέντος. ; 

18 τὸ δὲ δι᾿ ἄγνοιαν οὐχ ἑκούσιον σον μὲν ὃ ἅπαν ἐστίν, ἀκού- 
ΧΟ ΚΗ ΕἼΣ εν βϑλ δουσον πύκα ΦΑΡΤΑ σιον δὲ ζὸ ἐπίλυπον καὶ δ, μεταμελείῳ" ὃ ὃ γὰρ δὲ γέέῤοιος 

πράξας ὑτιοῦν, μηδὲν δὲ δυσχεραίνων ἐπὶ τῇ πράξει, ἕκὼν 

μὲν οὐ πέπραχεν, ὅ γε μὴ ἤδει, οὐ δ᾽ αὖ ἄκων, μὴ λυπού- 
μενός γε. τοῦ δὴ δι’ ἄγνοιαν ὃ μὲν ἐν μεταμελείᾳ ἄκων 
δοκεῖ, ὃ δὲ μὴ μεταμελόμενος, ἐπεὶ ἕτερος, ἔστω οὐχ ἕκών᾽ 

14 ἐπεὶ γὰρ διαφέρει, βέλτιον ὄνομα ἔχειν ἴδιον. ἕτερον δ᾽ 
ἔοικεν καὶ τὸ δ’ ἄγνοιαν πράττειν τοῦ λἀγνοοῦντα" ὃ 
γὰρ μεϑύων ἢ ὀργιζόμενος οὐ δοκεῖ δι’ ἄγνοιαν πράττειν ἐ ὅτ᾽ 

ἀλλὰ διά τι τῶν εἰρημένων. οὐκ΄ εἴδῶξ δὲ ἀλλ᾽ ἀγνοῶν. 
ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὃ μοχϑηρὸς δ δεῖ πράττειν καὶ ὧν 
ἀφεκτέον, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι καὶ ὅλως 

15 κακοὶ γίνονταε' τὸ δ᾽ ἀκούσιον βούλεται λέγεσθαι οὐκ εἴ τις 

ἀγνοεῖ τὸ συμφέρον. οὐ γὰρ ἡ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνοια 
αἰτία τοῦ ἀκουσίου ἀλλὰ τῆς μοχϑηρίας, οὐδὲ ἡ καϑόλου 
(ψέγονται γὰρ διά γε ταύτην), ἀλλ᾽ ἡ καϑ᾽ ἕκαστα, ἐν 
οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις" ἐν τούτοις γὰρ καὶ ἔλεος καὶ 

10. ἀναγκάξει ΓΚ, ἀνάγκη ΑΙά, ἢ πάντα καλὰ εἴη ἂν Τ,», 
καὶ τὰ καλὰ πάντα εἴη ἂν ΜΟῚ Ι, οὕτω ΤΙ ΝΡ ὌΡΡΑ αὐτῶι Π᾿' Κὺ 
Αγ.) (μββοῖο 8π τϑοῦθ),. οὐ τῷ αὐτῷ ΑἸΙὰ., οὕτως αὐτῷ" ϑΌβοτη,, 
τούτῳ οἱ. Οοτδθ8 ἢ! 11. πάντα πάντες ΤΡ ΝΡῸΡ | 12. ἡδὺ καὶ] ἡδὺ 
ἢ ΠἪ, ἡδὺ ΟΥ ΑΥ΄, ἡδὺ ἢ τὸ Ῥ5, ἡδὺ τὸ ΑἸά. ἢ κακὸν ΑἸΑ.., οτα. 
Νροῦ ΑΥὐ᾿ {{18. δὲ ΤΥ ΝΟΥ ΡῈ ἡ ἡ {[20. δὲ] τι ΚΡ, οἱ. ΓΜΡ] 
21. οὐ δ᾽ ϑαβεσα., οὐδ᾽ σατῃ ξοπϊθαβ ΒΚ. Ἦν. ἢ} 28. ἔσται ὙΠ Ήο] 
26. τοὺς ἀγνοοῦντας ΡΥ. Κν, τοὺς ἀγνοούντως το. ΚΡ, τοῦ ἀγνο- 
οὔντος Μ'͵ τοῦ ἀγνοοῦντα ο. ο. ΗβΙ. ! ποιεῖν ροϑὺ; ἀγνοοῦντα 
δαὰ. Γ' ΒΚ. Βγ. 1111, 1. καὶ ροβὲ γὰρ οἵα. Π᾿ ΑἸά. 

ἡ ἐν 

10 

το Ὁ 

80 

11118 



46 Τὶ δι 34118..5 Ὁ 8 ἡ αὶ 98. 
( 

συγγνώμη" ὃ γὰρ τούτων τι ἀγνοῶν ἀκουσίως πράττει. 
ἴσως οὖν οὐ χεῖρον διορίσαι αὐτά, τίνα καὶ πόσα ἐστίν, τίς 
τε δὴ καὶ τί καὶ περὶ τί ἢ ἐν τίνι πράττει, ἐνίοτε δὲ καὶ 

5 τίνι, οἷον ὀργάνῳ, καὶ ἕνεκα τίνος, οἷον σωτηρίας. καὶ πῶς, 
οἷον ἠρέμα ἢ σφόδρα. ἅπαντα μὲν οὖν ταῦτα οὐδεὶς ἂν υἱ 
ἀγνοήσειεν μὴ μαινόμενος. δῆλον δ᾽ ὡς οὐδὲ τὸν πράττοντα᾽ 
πῶς γὰρ ἑαυτόν γε; ὃ δὲ πράττει ἀγνοήσειεν ἄν τις, οἷον 
λέγοντές φασιν ἐκπεσεῖν αὑτούς, ἢ οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἢ 

το ἦν, ὥσπερ «Αἰσχύλος τὰ μυστικά, ἢ δεῖξαι βουλόμενος 
ἀφεῖναι, ὡς ὃ τὸν καταπέλτην. οἰηϑείη δ᾽ ἄν τις καὶ τὸν 
υἱὸν πολέμιον εἶναι ὥσπερ ἡ Μερόπη, καὶ ἐσφαιρῶσϑαι 
τὸ λελογχωμένον δόρυ, ἢ τὸν λίϑον κίσσηριν εἶναι" καὶ ἐπὶ 
σωτηρίᾳ πίσας ἀποκτείναι ἄν καὶ ϑῖξαι βουλόμενος. 

18 ὥσπερ οἵ ἀκροχειριξόμενοι, πατάξειεν ἄν. περὶ πάντα δὴ 18 
ταῦτα τῆς ἀγνοίας οὔσης ἐν οἷς ἡ πρᾶξις, ὃ τούτων τι 

ἀγνοήσας ἄκων δοκεῖ πεπραχέναι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς 
κυριωτάτοις" κυριώτατα δ᾽ εἶναι δοκεῖ ἐν οἷς ἡ πρᾶξις καὶ 

οὗ ἕνεκα. τοῦ δὲ κατὰ τὴν τοιαύτην ἄγνοιαν ἀκουσίου 19 
80 λεγομένου ἔτι δεῖ τὴν πρᾶξιν λυπηρὰν εἶναι καὶ ἐν μετα- 

μελείᾳ. 

8 ὄντος δ᾽ ἀκουσίου τοῦ βίᾳ καὶ δι᾿ ἄγνοιαν, τὸ ἕκού- 30 
σιον δόξειεν ἂν εἶναι οὗ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ εἰδότι τὰ καϑ᾽ 
ἕκαστα ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. ἴσως γὰρ’ οὐ καλῶς λέγεται ἀκού- 51 

6. ἂν οἵα. Π5 ΑἸα. [[{8. ἑαυτόν γε ὅ τε ΟΡ», ὃ δὲ (δι᾽ οοττν.ἦ) 
ἑαυτόν γε ΚΙ, ὃ --- 10. ἦν οτι. ΜῈ ὁ {{9. λέγοντάς οἱ. Βτ. ἢ αὖ- 
τοὺς ΑἸά., αὐτούς Π ΒΚ., αὐτοῖς ν6] αὑτοῖς ξοτέα586. ΑἸ., αὑτοῖς 
Τδτα ϊησβ ἢ 10. δέξαν ΜῬΉΙ 18. λελογχευμένον ΑἸά. οὖ το. ΜΡ} 
κέσηριν ΤΡ Ηδ6]., κέσιρυν ΚΡΌΟΡ ΡΞ {{|Α14, πίσας Δν. ([0]. 403) οὐ 
ΜΙ. ([ο]. 120) οὐ ΟἸθια. Α1]. ϑύγοιαη. 4, 14. Ρ. 461 Ρ, οὐ, αὖ νἱᾶ6- 
ἀπν, Εἰ. Ἐς 1226 Ὁ, 4 5ᾳ. οὐ Μ, Μ. 1188}, 81 8αα., ἃ. απο ἀ6- 
τηηδίταγιῦ ΒΟΥΠαγβῖι8, παίσας ΓΙ ΠῚ ΤΡ ΑἸα. ΑΥ. ΒΚ. Βζ., σπεύ- 
σας Μῦ, πέμψας Ηβ8]. |Π ϑῖξαι οοὐϊοθ5 Ττπθοὶ, δεῖξαι Γ Π ΑἸΑ. 
Απ. Αὐ. ΒΚ. Βν., πιέσαν γὙ6] βίγη]8δ αὐἱᾷ Βογπαγβίαβ' (ρ. 806. 
πῃ. 6)} 106. ἐν οἷς ἡ πρᾶξις 566]. Ηγ. {[{19. δὲ Τυτοίαβ, δὴ ΓΠ 
ΑἸᾷ. ΒΚ, Ἐγ. || 32, βιαίου ΝΡ ΟΡ ΑἸΆ, 



»έσνεε͵ ἐξ αυδ ἢ ἀήρ, θῤ ψᾺ, Ὀμὴρ.. ψθοιοῖν .7. ἐπε ἔα 
ΤΥ. , 

3.22. πέξενι; σι εν τσυν νυν σιρία. ἀζα ο τ Ἐπ τς κακάς βέρν!, 
ἌΣ, Ξ 1 σι. κα εὐὖὁ-Φ -ο -.;ι. στι. ᾿ 

"2. αὶ γα εζεις - ΤΕ : 
᾿ ἐξ ἥ “.- ͵ 'Ξ- Ξ-ι  - 

»εὸτΖξανε: Ὁ καλῶς Δεέγετμι),. 

; ΣΈΝΑ “ε ὦ, Ἀκε ΄ 





ΓΙ 8. 1111, 28 --- 4. 1111. 16. δ: Ὑ 
4) 
28 σιὰ εἶναι τὰ διὰ ϑυμὸν ἢ δι᾽ ἐπιϑυμίαν. πρῶτον μὲν γὰρ 36 

ιν ἡ ὩΣ τς ἂν ͵΄ - " ΄ 7. ο χ Ξ 
οὐδὲν ἔτι τῶν ἄλλων ζῴων ἑκουσίως πράξει. οὐδ΄ οἱ παῖδες 

38 εἶτα πότερον οὐδὲν ἑκουσίως πράττομεν τῶν δι᾿ ἐπιϑυμίαν 
ἢ ϑυμόν, ἢ τὰ καλὰ μὲν ἑκουσίως τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ἀκου- 

34 σίως; ἢ γελοῖον ἕνός γε αἰτίου ὄντος; ἄτοπον δὲ ἴσως τὸ 
τ Ἶ ᾿ ἃ 

ἀκούσια φάναι ὧν δεῖ ὀρέγεσϑαι" δεῖ δὲ καὶ ὀργίξζεσϑαι 80 
ἐπί τισι καὶ ἐπιϑυμεῖν τινῶν. οἷον ὑγιείας καὶ μαϑήσεως. 

» ᾿ 

36 δοχεῖ δὲ καὶ τὰ μὲν ἀκούσια λυπηρὰ εἶναι, τὰ δὲ κατ᾽ ἐπι- 
36 ϑυμίαν ἡδέα. ἔτι δὲ τί διαφέρει τῷ ἀκούσια εἶναι τὰ κατὰ 

λογισμὸν ἢ ϑυμὸν ἁμαρτηϑέντα; φευχτὰ μὲν γὰρ ἄμφω, 
351 δοκεῖ δὲ οὐχ ἧττον ἀνθρωπικὰ εἶναι τὰ ἄλογα [πάϑη]. ὥστε ττττῦ 

᾿ Μ ΄ με ΚΟΙ ΄ 4: ἃ » . 2 ’ δ 
καὶ αἵ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου [ἀπὸ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας] 

ἄτοπον δὴ τὸ τιϑέναι ἀκούσια ταῦτα. 
ΤΠ διωρισμένων δὲ τοῦ τε ἑκουσίου καὶ τοῦ ἀκουσίου, περὶ 4 

προαιρέσεως ἕπεται διελϑεῖν᾽ οἰκειότατον γὰρ εἶναι δοκεῖ ὅ 
3 τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἤϑη πρένειν τῶν πράξεων. --- ἡ 
προαίρεσις δὴ ἑκούσιον μὲν φαίνεται, οὐ ταὐτὸν δέ, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πλέον τὸ ἕκούσιον᾽ τοῦ μὲν γὰρ ἑκουσίου καὶ παῖδες καὶ 
τὰ ἄλλα ξῷα κοινωνεῖ, προαιρέσεως δ᾽ οὔ, καὶ τὰ ἐξαίφνης 

8 ἑκούσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ᾽ οὔ. --- οἵ δὲ λέγοντες 10 
αὐτὴν ἐπιϑυμίαν ἢ ϑυμὸν ἢ βούλησιν ἤ τινα δόξαν οὐκ ἐοί- 
κασιν ὀρϑῶς λέγειν. οὐ γὰρ κοινὸν ἡ προαίρεσις καὶ τῶν 

4 ἀλόγων, ἐπιϑυμία δὲ καὶ ϑυμός. καὶ ὃ ἀκρατὴς ἐπι- 
ϑυμῶν μὲν πράττει. προαιρούμενος δ᾽ οὔ" ὁ ἐγκρατὴς δ᾽ ἀνά- 

δ παλιν προαιρούμενος μέν, ἐπιϑυμῶν δ᾽ οὔ. καὶ προαιρέσει 1 

: 2ὅ. δι’ οτα. ΠῚ (μθβοῖο ἃπ σθοὐθ) [ 27. ἐπυϑυμίαν)] ϑυμὸν 
Ατ. ἢ 28. ἢ ϑυμὸν ΤΠ ΝΟΥ ΡΞ ΑἸᾶ. Ηδ6]., καὶ ϑυμὸν Κν ΒΚ. 
Ἦν., καὶ ἐπιϑυμέαν Αγν. || 82. καὶ δἀᾶ. ΚΡ, ο. ὁ. οἴη. Ατ. ΒΚ. 
Ἐν, | 11110, 1. πάϑη οτη. ρῃ. ΚΡ, 6. 6. δὺ οουν.ὃ ΚΡ δᾶᾷ. Ηδὶ. 
ΑΥ. ΒΚ. Βγ. || ὥστε καὶ αἵ ΓΚΡΟϑ, ἔτει καὶ αἴ ταρ. Οἱ, αἵ δὲ 
0. 6. Η6], ΑΥὐ. ΒΚ. Ἐγ. ἢ 3. ἀπὸ --- ἐπιθυμίας οτα. ΚΡ, ο. ο. δἀᾷ, 
Η6]. Αν. ΒΚ. Βν.: τρϑῆτα ΘρΡῸ ἀυοαθθ αἵ ῥγθιηθθ0 ΒΘυγαΤΘ ἢ 
90. κρῖναι τῶν πράξεων Μῦ, κρένειν προαιρέσει τῶν πράξεων Γ', 
τῶν πράξεων κρένειν ΚΡ ἢ 7. δὴ ΓᾺν Ἦδ]., δὲ ΠῚ ΝΡ ΟΥ ΡΣ ΑΙα, ἢ 
9. τὰ ἀλλα] ἄλλα Ο", τὰ Τ,». 



48 Γ. 4. 1111}, 1060 --- 1119, 8. 
( 

μὲν ἐπυϑυμία ἐναντιοῦται, ἐπυϑυμίᾳ δ᾽ ἐπιϑυμία οὔ. καὶ ἡ 
μὲν ἐπιϑυμία ἡδέος καὶ ἐπιλύπου, ἡ προαίρεσις δ᾽ οὔτε λυ- 
πηροῦ οὔϑ᾽ ἡδέος. --- ϑυμὸς δ᾽ ἔτι ἧττον ἥκιστα γὰρ τὰ διὰ 
ϑυμὸν κατὰ προαίρεσιν εἶναι δοκεῖ. ---- ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βούλησίς 

90 γε. καίπερ σύνεγγυς φαινόμενον. προαίρεσις μὲν γὰρ οὐκ 
ἔστιν τῶν ἀδυνάτων, καὶ εἴ τις φαίη προαιρεῖσθαι, δοκοίη 

ἂν ἠλίϑιος εἶναι" βούλησις δ᾽ ἐστὶν τῶν ἀδυνάτων, οἷον ἀϑα- 
νασίας. καὶ ἡ μὲν βούλησίς ἐστιν καὶ περὶ τὰ μηδαμῶς δι᾽ 
αὑτοῦ πραχϑέντα ἄν, οἷον ὑποκριτήν τινα νικᾶν ἢ ἀϑλητήν᾽ 
προαιρεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα οὐδείς, ἀλλ᾽ ὅσα οἴεται γενέσϑαι 
ἂν δι’ αὑτοῦ. ἔτι δὲ ἡ μὲν βούλησις τοῦ τέλους ἐστὶ μᾶλλον, 
ἡ δὲ προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος, οἷον ὑγιαίνειν βουλόμεϑα. 
προαιρούμεϑα δὲ δι᾿ ὧν ὑγιανοῦμεν. καὶ εὐδαιμονεῖν βουλό- 
μεϑα μὲν καὶ φαμέν, προαιρούμεϑα δὲ λέγειν οὐχ ἁρμόξει" ὅλως 

80 γὰρ ἔοικεν ἡ προαίρεσις περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι. --- οὐδὲ δὴ τὸ 
δόξα ἂν εἴη. ἡ μὲν γὰρ δόξα δοκεῖ περὶ πάντα εἶναι; 
καὶ οὐδὲν ἧττον περὶ τὰ ἀίδια καὶ τὰ ἀδύνατα ἢ τὰ ἐφ᾽ 
ἡμῖν᾽ καὶ τῷ ψευδεῖ καὶ ἀληϑεῖ διαιρεῖται, οὐ τῷ κακῷ 
καὶ ἀγαθῷ. ἡ προαίρεσις δὲ τούτοις μᾶλλον. --- ὅλως μὲν οὖν 

11138 δόξῃ ταὐτὸν ἴσως οὐδὲ λέγει οὐδείς ἀλλ᾽ οὐδὲ τινί. τῷ γὰρ τι 

προαιρεῖσϑαι τἀγαϑὰ ἢ τὰ κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν, τῷ δὲ 
., δοξάζειν οὔ." καὶ προαιρούμεϑα μὲν λαβεῖν ἢ φυγεῖν ἤ τι 15 

τῶν τοιούτων, δοξάζομεν δὲ τί ἐστιν ἢ τίνι συμφέρει ἢ πῶς" 
5 λαβεῖν δὲ ἢ φυγεῖν οὐ πάνυ δοξάζομεν. καὶ ἡ μὲν προ- 18 
αίρεσις ἐπαινεῖται τῷ εἶναι οὗ δεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ὀρϑῶς, ἡ 
δὲ δόξα τῷ ὡς ἀληϑῶς. καὶ προαιρούμεϑα μὲν ἃ μάλιστα 
ἴσμεν ἀγαϑὰ ὄντα, δοξάζομεν δὲ ἃ οὐ πάνυ ἴσμεν. δοκοῦσί τ 

Ἂ ᾿ 

“2 05) 

[5 

2. φΘι 

Ὁ 

18, διὰ ΓῸΡ ΑἸὰ. Ηδ]. οὐ οουυ. ΚΡ, κατὰ ΠἪ οὐ ρε. ΚΡ | 
2ὅ. οἴεται ἂν γενέσϑαι ΤΙ ΑἸᾶ., ἂν δοκεῖ γενέσϑαι Μὴ 80. 
τὰ] τῶν ΝΡ οὐ ργυ. Ρ2| 1119, 1. δόξῃ ΟΡ» ΑἸά, Ηδ], Ατ., δόξει 
ΚΡ, χαὶ δόξῃ 113, δόξει οὐ Γ΄) || 4. πῶς {φἔσταιδ 6] πῶς 
(ἔχει οἱ. Ὧν. | ὅ. καὶ --- 7. ἀληθῶς νογθϊβ τϑρϑῦϊ 1111} 88. 
καὶ τῷ --- 84. μᾶλλον ἀϊοία τηοποὺ Βγ. [[ 7. ὡς δἀᾶ. ΓΠΊΝΡ, 

Ἷ 



ἘΞ 
᾿ 
“.} 

ἷς 
ὃν 

1] 

Ἦ 

ἜΣ ΣΌΣ ΞΕ 
Ἔ ἀπ ξων ξεν 

᾿ὩὡῳβᾷπκαἜἜε«- φςἔυ ζ βεθσν κ.ς “«πξζι, 



“Ἅ4. ,εις. φάα : πῶ ρε περι οοαὶ οί ὐε ας ΣΝ Κ ᾿ 

αεέΖ πο ΣΑΣ ΤΣ ΔΗ͂Σ τ οίο γισέ σε - 

᾿φϑ ωυτῳ : σε σῇ 

“«“ὁσπος χάσας μά ἐε 4, ΕΣ ΣΕΣΣ ιαζΖολ 

᾿ πυατὰ ἐξ ᾿ 

"συ σζεές Πος Δ,..,.,..} “ζω ὦ ο τ Ζελια ἤξζα, οἄκις 

ΕΣ: Φι νι Ἔ Ἢ ἀςζοξζω πὸ Ἂ ; ΜᾺ 

“ἀοκἐκ. “δι. αι ξεν. ο. Ζέωε, σι ἐσεσιι σός. 
«πζασνο. 8..,.ῷ Ζε ζέκε συκέι Γ ΟΆ ΘΣ 

"που, 5 Στ 
2.1 2,ο γνεδιιι. οέε“Ζι:όεκα-ζες α. Σος «ἄεν. χα, 

γ :αιὰρε πεενντᾶς δα πνσξοασκα, ας νες ααξζῳ 



Γ. 4. 11128, 9 -- ὅ. 11128, 84. 49 

(ὴ ᾿ 
τε οὐχ οἵ αὐτοὶ προαιρεῖσϑαί τε ἄριστα καὶ δοξάζειν, ἀλλ᾽ 

- 3 - 

ἔνιοι δοξάζειν μὲν ἄμεινον, διὰ κακίαν δ᾽ αἱρεῖσϑαι οὐχ ἃ 
» ΄ - Ἃ 

1 δεῖ. εἰ δὲ προγίνεται δόξα τῆς προαιρέσεως ἢ παρακολου- 
ϑεῖ, οὐδὲν διαφέρει" οὐ τοῦτο γὰρ σκοποῦμεν. ἀλλ᾽ εἰ ταὐτόν 

, ᾿ 3 κ᾿ -7 ᾿ - κ » ᾿ 
16 ἐστιν δόξῃ τινί. --- τί οὖν ἢ ποῖόν τι ἐστίν, ἐπειδὴ τῶν εἰρη- 

μένων οὐδέν; ἑκούσιον μὲν δὴ φαίνεται, τὸ δὲ ἑκούσιον οὐ πᾶν 
3 ς ᾿ 

1ἴ προαιρετόν. ἀλλ᾽ ἀρά γε τὸ προβεβουλευμένον; ἡ γὰρ προ- 
᾽ 

αίρεσις μετὰ λόγου καὶ διανοίας. ὑποσημαίνειν δ᾽ ἔοικεν 
καὶ τοὔνομα ὡς ὃν πρὸ ἑτέρων αἱρετόν. 

ΠῚ βουλεύονται δὲ πότερα περὶ πάντων, καὶ πᾶν βουλευ- 
3 τόν ἐστιν, ἢ περὶ ἐνίων οὐκ ἔστι βουλή; λεκτέον δὲ ἴσως βου- 

ξ Ἵ 
λευτὸν οὐχ ὑπὲρ οὗ βουλεύσαιτ᾽ ἄν τις ἠλίϑιος ἢ μαινόμενος, 

τ -" » 
8 ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν ὃ νοῦν ἔχων. --- περὶ δὲ τῶν ἀιδίων οὐδεὶς βου- 
λεύεται, οἷον περὶ τοῦ κόσμου ἢ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς 

- ΕΝ [4 

4 πλευρᾶς. ὅτι ἀσύμμετροι. --- ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ἐν κινήσει, 
Φ ἂν κ Α ΨΥ ’ ϑ" 2 3 ΄ 3 ᾿ ἀεὶ δὲ κατὰ ταὐτὰ γινομένων, εἴτ᾽ ἐξ ἀνάγκης εἴτε καὶ 

Ἃ ’΄ ’ὔ » -» κ ᾽ 

φύσει ἢ διά τινα αἰτίαν ἄλλην. οἷον τροπῶν καὶ ἀνατο- 
- φ.ν ᾿" -“ »ἬᾺ »»Ἤ ᾽ - ΙΥ . 

5 λῶν. --- οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως. οἷον αὐχμῶν καὶ ὄμ- 

βοων. --- οὐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ τύχης, οἷον ϑησαυροῦ εὑρέσεως. -- 
2 3 3«" " -Ἤ 2 - - - Ἢ ͵ 

8 ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων, οἷον πῶς ἂν Σκύ- 

ϑαι ἄριστα πολιτεύοιντο οὐδεὶς “ακεδαιμονίων βουλεύεται. 
2 .] , 3. ΄ κοι ἣν Ὁ » ΄ ᾿ τ οὔ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τουτῶν οὐδὲν δι΄ ἡμῶν. --- βουλευόμεϑα δὲ 

σι 

30 

80 
ι - ἊΝ, δ τυ ων Σ - Α ..»»Ἤ 7 » 

περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν ταῦτα δὲ καὶ ἔστιν λοιπά. αἴτια. 

γὰρ δοκοῦσιν εἶναι φύσις καὶ ἀνάγκη καὶ τύχη, ἔτι δὲ 
νοῦς καὶ πᾶν τὸ δι᾽ ἀνθρώπου. τῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἕκαστοι βου- 

΄ - -" - 

8 λεύονται περὶ τῶν δι᾿ αὑτῶν πρακτῶν. καὶ περὶ μὲν τὰς 

9. τε] δὲ ΚΡ ἢ τε ΚΡ, τὰ οδὗ. [[|30. ἄν τις βουλεύσαιτο Πἢ 
ΑἸΑ. | 28. ἀσύμμετρος Μ᾽, σύμμετροι ρτ. ΚΡ, γρ. ἀσύμμετρα τιρ.3 
ΚΡ ὁ {|324. εἴτ᾽ -- - 2ὅ. ἄλλην ροπὲ 26. ἄλλως ὑτι. ΤΒαυτο- 
ὅπ5 [| καὶ δαᾶ. ΚΡ || 96. ἢ] εἴτε Οὗ, οἵω. ΚΡ [ 38. ἀνθρωπένων 
ἁπάντων Κῦ, ἀνθρωπίνων πάντων Βι. {[|ΑΆ80. δι᾽ ἡμῶν οὐϑέν 
ΝΡΟΡ, δ᾽ ἡμῶν οὐθὲν ΑἸᾶ., ἡμῶν οὐϑέν Τ,)», οὐϑὲν ἡμῶν Μὺ! 
81. ἐν Κυ, ἐφ᾽ ο. ὁ. Ηδ]. [[ καὶ ροϑὲ ἡμῖν αἀᾶ. Γ΄ ΚΡ, ο. 6. οὁπι. 
ΗΒ]. ἢ αἰτέαι ΚΡ ΜΡ, αἴτια ο. ο. Ἦεϊ. 

Αβιβυ. ἘΠ}. Νίο. 4 



50 Τ' δι 1Δ120,1 - 1112}, 99. 
( 

πιόν ἀκριβεῖς καὶ αὐτάρχεις τῶν ἐπιστημῶν οὐκ ἔστι βουλή, οἷον 
περὶ γραμμάτων (οὐ γὰρ διστάζομεν πῶς γραπτέον) ἀλλ᾽ 
ὅσα γίνεται δι’ ἡμῶν, μὴ ὡσαύτως δ᾽ αἰεί, περὶ τούτων βου- ὦ 
λευόμεϑα, οἷον περὶ τῶν κατ᾽ ἰατρικὴν καὶ χρηματιστινήν; 

5 καὶ περὶ κυβερνητικὴν μᾶλλον ἢ γυμναστικήν, ὅσῳ ἧττον 
διηκρίβωται, καὶ ἔτι περὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως. μᾶλλον δὲ 

καὶ περὶ τὰς δόξας ἢ τὰς ἐπιστήμας μᾶλλον γὰρ περὶ 
αὐτὰς διστάζομεν. τὸ βουλεύεσϑαι δὲ ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ 10 

πολύ, ἀδήλοις δὲ πῶς ἀποβήσεται, καὶ ἐν οἷς τ" ἀδιόριστον. 
τὸ συμβούλους. δὲ παραλαμβάνομεν εἰς τὰ μεγάλα. ἀπιστοῦν- 

τὲς ἡμῖν αὐτοῖς ὡς οὐχ ἱκανοῖς διαγνῶναι. --- βουλευόμεϑα τι 
δ᾽ οὐ περὶ τῶν τελῶν ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς τὰ τέλη. οὔτε 
γὰρ ἰατρὸς βουλεύεται εἰ ὑγιάσει, οὔτε δήτωρ εἰ πείσεις 
οὔτε πολιτικὸς εἰ εὐνομίαν ποιήσει. οὐδὲ τῶν λοιπῶν οὐδεὶς 

τὸ στερὶ τοῦ τέλους" ἀλλὰ ϑέμενοι τέλος τι; πῶς καὶ διὰ τίνων 
ἔσται σκοποῦσιν, καὶ διὰ πλειόνων μὲν φαινομένου γίνεσϑαι 
διὰ τίνος ῥᾷστα καὶ κάλλιστα ἐπισκοποῦσιν, δι’ ἑνὸς δ᾽ ἐπι- 
τελουμένου πῶς διὰ τούτου ἔσται κἀκεῖνο διὰ τίνος, ἕως ἂν 

ἔλθωσιν ἐπὶ τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ ἐν τῇ εὑρέσει ἔσχατον 
30 ἐστέν᾽ ὁ γὰρ βουλευόμενυς ἔοικεν ζητεῖν καὶ ἀναλύειν τὸν 

εἰρημένον τρόπον ὥσπερ διάγραμμα. φαίνεται δ᾽ ἡ μὲν 15 
ξήτησις οὐ πᾶσα εἶναι βούλευσις, οἷον αἵ μωϑηματικαί, ἡ 
δὲ βούλευσις πᾶσα ζήτησις. καὶ τὸ ἔσχατον ἐν τῇ ἀνα- 
λύσει πρῶτον εἶναι ἐν τῇ γενέσει. χἂν μὲν ἀδυνάτῳ ἐν- 18 

δ τύχωσιν, ἀφίστανται, οἷον εἶ χρημάτων δεῖ, ταῦτα δὲ μὴ 
οἷόν τε πορισϑῆναι᾽ ἐὰν δὲ δυνατὸν φαίνηται, ἐγχειροῦσι 
πράττειν. δυνατὰ δὲ ἃ δι΄ ἡμῶν γένοιτ᾽ ἄν" τὰ γὰρ διὰ 
τῶν φίλων δι᾽ ἡμῶν πως ἐστίν" ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν ἡμῖν. ξη- τὰ 
τεῖται δὲ ὁτὲ μὲν τὰ ὄργανα ὃτὲ δὲ ἡ χρεία αὐτῶν᾽ 

[: 

1112}, 17. δόξας ΝΡ οὐ δον. ΤΡ δ ν. 1. ἂρ. Ἅπ,. τέχνας 
ΓΠΙΝ' ΑἸά. Ἅτ. Ηδθ]. ἀν. ΒΚ. Βυ. οὐ γυ. || 9. οἷς {τὸ ὡς 
ΒΑῚ βθουπᾶσπτα Μ. ΜΝ. 1189}, 18 Βαα. ΒΒΒΒΟΥΙΏΒ, οἷς ὑκχὸ 
οἷ. ἔχ. || 156. τίνος Π3, τίνων ε. ο. ἨδΙ. [| 31. εἰρημένον] αὐτὸν 



ἐπ ον ἢ 



τ σεν σλαόδι μνις, δ δος αουαοοοτσλον ὡν ὗς ἦρα, 7} 

2 γ 6 κεν κυ ει εξ: βῥ γδηρο χρρίτ θές ρρμφυν Κεφ ὀτην ΕἸ 

Ἐν δὶ Σ τ ώα, ἐσννακηδζεσνο ἢ τι ἐσ ζ τιαξιλε. 
Ἔο βού λ ,εΖζοι :- νερζ93} ἂλε «αὐ χζε ες σἐερ 
ἡ, Γ  κες μέ ἀδερος δε ἐς γ ἡ βρνν ΣΡ ὩκΖιάνες. 

φοος : ζάς σΖξάκι (Ζία- . ἐν ΤΟΥ ξυῤῥ τόνον φ πταρ τ σῶν. νος ον ζκ 
δα δ αὶ : 94. εἶα. ᾿ φ- ὐβῳοῃ ἐεπρς ̓ κα ᾿ ) 

οι ὰ “τ΄. κεν σα έχλα δέ, ; ἄξιοι, «ἔ- 

ἐν τίς, 
κ τα κυ φί ς προσ σττω αν “«ζ5-Ζε:.-ἢ .«--. «ω-Φφζα.:. , " φ λύραν ρῳ δ λρρρῖραν Σ Α οτνο τὸ Υ αὐ δε φοτνήνττ , ὍΤΕ 
 δίατξα »ιο-ἐ. ΤᾺ σα “6 ὦ πίς, «ἀλ ᾿ - στ Ἢ σ.5 σέ Ἢ “«-«“ ν--ζ ( σι. 

᾿ ἘἘΒΡΩΥΡΙΣ ἜΘ 



᾿ Γ. ὅ. 1112}, 80 -- - 6. 11188, 19. 51 
) 

ὸ - "Ὁ 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὁτὲ μὲν δι᾿ οὗ ὁτὲ δὲ πῶς :0 
᾿ ΄ ΄ ΄’ 7) ἢ 

1τὸ δὴ διά τινος. ἔοικεν δή, καϑάπερ εἴρηται, ἄνϑρωπος εἶναι 

ἀρχὴ τῶν πράξεων᾽ ἡ δὲ βουλὴ περὶ τῶν αὑτῷ πρακτῶν, 
αὸ αἵ δὲ πράξεις ἄλλων ἕνεκα. οὐκ ἄρ᾽ ἂν εἴη βουλευτὸν τὸ 
᾿ τέλος ἀλλὰ τὰ πρὸς τὰ τέλη. --- οὐδὲ δὴ τὰ καϑ' ἕκαστα, 

οἷον εἰ ἄρτος τοῦτο ἢ πέπεπται ὡς δεῖ αἰσϑύσεως γὰρ 1118 
- κ᾿ Ψ Ὁ ΄ ᾿ » 4 11 ταῦτα. --- εἰ δὲ ἀεὶ βουλεύσεται. εἰς ἄπειρον ἡξει. --- βουλευ- 

τὸν δὲ χαὶ προαιρετὸν τὸ αὐτό, πλὴν ἀφωρισμένον ἤδη τὸ 
προαιρετόν. τὸ γὰρ ἐκ τῆς βουλῆς προκρυϑὲν προαιρετὸν 
ἐστίν. παύεται γὰρ ἕκαστος ξητῶν πῶς πράξει, ὅταν εἰς ὅ 

αὑτὸν ἀναγάγῃ τὴν ἀρχήν. καὶ αὑτοῦ εἰς τὸ ἡγούμενον" 
18 τοῦτο γὰρ τὸ προαιρούμενον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν 

ἀρχαίων πολιτειῶν. ἃς Ὅμηρος ἐμιμεῖτο οἵ γὰρ βασι- 
19 λεῖς ἃ προέλοιντο ἀνήγγελλον τῷ δήμῳ. ὄντος δὲ τοῦ 

προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν. καὶ ἡ προαίρεσις 10 
30 ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν᾽ ἐκ τοῦ βουλεύσασϑαι 

γὰρ κρίναντες ὀρεγόμεϑα κατὰ τὴν βούλευσιν. 
ἡ μὲν οὖν προαίρεσις τύπῳ εἰρήσθω, καὶ περὶ ὃ 

ΤΥ ποῖά ἐστιν καὶ ὅτι τῶν πρὸς τὰ τέλη ἡ δὲ βούλησις ὅτι 
᾿ κ᾿ - ’ - ᾿᾿ - κ᾿ - } 2 - μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν εἴρηται, δοκεῖ δὲ τοῖς μὲν τἀγαϑοῦ ιὖ 
2 εἶναι, τοῖς δὲ τοῦ φαινομένου ἀγαϑοῦ. συμβαίνει δὲ τοῖς 

Α Ἁ 3 δ ; ᾿ Ἁ τι 

μὲν τὸ βουλητὸν τἀγαθὸν λέγουσι μὴ εἶναι βουλητὸν ὃ 

βούλεται ὃ μὴ ὀρϑῶς αἱρούμενος (εἰ γὰρ ἔσται βουλητόν. 
3 ΓΒ 1 Ε ᾽ ἰχή ," ῇ » 2 53 8 καὶ ἀγαθϑόν᾽ ἦν δ΄, εἰ οὕτως ἔτυχε. κακόν), τοῖς δ᾽ αὖ 

31. δὴ διά τινος Μυδπβομου, ἢ διὰ τίνος ΓΙ ΑἸ]ά. Ηδβ]. Ασ. 
ΒΚ. Ἐν. || 38. οὐκ ἄρ᾽ ἂν ϑάβοιη., οὐ γὰρ ἂν ΚΡ, οὐκ ἄρα οὖν 
Μυ, οὐκ ἂν οὖν Π᾿' ΑἸά. ΒΚ. Βγ.}} 11188, 1. πε ὡσ δεῖ Ῥγ. 
ΚΡ, πέψεωσ δεῖ οοὐν." ΚΡ, πέπεσται ὡς δεῖ 1), πέπεπται ἢ 
πεποίηται ὡς δεῖ ΝΡ Ἠξε]., πέπεπται ὡς δεῖ ἢ πεποίηται ὡς δεῖ 
ΓῚ 6. ἀνάγη ΜΡ, ἀγάγη ΤΙ} ἢ] αὐτοῦ ΑἸᾶ. Ατν., αὐτὸ ΓᾺΡ} 
9. προείλοντο ΓΚΌΜΌ Ατ., προέλοιντο ὁ. ὁ. Αη. ἢ δὴ δῃ δὲ 
{δὴ} ϑάβϑι. [[ 10. τῶν] ἐκ τῶν ΚΌΜΡ (βθᾷ ποὺ Ηδὶ, αὐ.) 1 
19, βούλησιν Μὴ Αη. (βούλευσιν οἰΐαια Ηδ]. Ατ.) [|14. καὶ {τέ 
καὶ» Φπίηρου  1ὅ. τἀγαϑοῦ Γ' ΑἸὰ. Ηε]., ἀγαϑοῦ Π ΒΚ. Ἐν. 
17. τὸ οα.. ΝΡ ΟΡ ΑἸάᾷ. Ηβ]. 

Αἴ 



59 ΓΘ. 188. 080 -ἢ ΤΡ Ύ118Ὁ, 1 

30 τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν τὸ βουλητὸν λέγουσιν μὴ εἶναι φύ- 
σει βουλητόν, ἀλλ᾽ ἕκάστῳ τὸ δοκοῦν᾽ ἄλλο δὲ ἄλλῳ φαί- 

᾿" [χ2 2 ἜΣ - 
νεται, καὶ εἰ οὕτως ἔτυχεν, τἀναντία. εἰ δὲ δὴ ταῦτα 

μὴ ἀρέσκει, ἄρα φατέον ἁπλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν 
βουλητὸν εἶναι τἀγαϑόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ φαινόμενον" τῷ 

30 μὲν οὖν σπουδαίῳ τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν εἶναι, τῷ δὲ φαύλῳ 
τὸ τυχόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων τοῖς μὲν εὖ δια- 

ς , Α 2 3 ἃ -“ » » 

κειμένοις ὑγιεινά ἐστιν τὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν τοιαῦτα ὄντα, τοῖς 

δὲ ἐπινόσοις ἕτερα, ὁμοίως δὲ καὶ πικρὰ καὶ γλυκέα καὶ 
ϑερμὰ καὶ βαρέα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα; ὃ σπουδαῖος γὰρ 

80 ἕκαστα κρίνει ὀρϑῶς, καὶ ἐν ἑκάστοις τἀληϑὲς αὐτῷ φαίνε- 
ται. καϑ' ἑκάστην γὰρ ἕξιν ἴδιά ἐστιν καλὰ καὶ ἡδέα, καὶ ὅ 
διαφέρει πλεῖστον ἴσως ὃ σπουδαῖος τῷ τὸ ἀληϑὲς ἐν ἑκάστοις 

ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὦν. τοῖς πολλοῖς 
δὲ ἡ ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοικεν γίνεσθαι" οὐ γὰρ οὖσα 

τ8ν ἀγαϑὸν φαίνεται. αἱροῦνται γοῦν τὸ ἡδὺ ὡς ἀγαϑόν, τὴν 6 
δὲ λύπην ὡς κακὸν φεύγουσιν. 

γ ὄντος δὴ βουλητοῦ μὲν τοῦ τέλους, βουλευτῶν δὲ καὶ Υ 
προαιρετῶν τῶν πρὸς τὸ τέλος, αἱ περὶ ταῦτα πράξεις κατὰ 

5 προαίρεσιν ἂν εἶεν καὶ ἑκούσιοι. αἱ δὲ τῶν ἀρετῶν ἐνέρ- 
γειαι περὶ ταῦτα. ἐφ᾽ ἡμῖν δὴ καὶ ἡ ἀρετή, ὁμοίως δὲ καὶ 
ἡ κακία. ἐν οἷς γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ πράττειν, καὶ τὸ μὴ πράττειν, 3 

ι ἢ ΄ " }] ἜΧΕ 3 κ ’ Ἁ Ἂ ϑ 

καὶ ἐν οἷς τὸ μη, καὶ τὸ ναί" ὥστε εἰ τὸ πράττειν καλὸν ὃν ἐφ 
ς»»ν ’, τ βνν.. , ΄ ϑξι ἂν ὧν } Μ πὰ 
ἡμῖν ἐστί, καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐφ᾽ ἡμῖν ἔσται αἰσχρὸν ὃν, καὶ εἰ 

10 τὸ μὴ πράττειν καλὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ τὸ πράττειν αἰσχρὸν ὃν 
Φ' 9 Φι δ Φ.  φι.6΄ ὧν ἢ Ἁ ΄ Η ν »-ς 
ἐφ᾽ ἡμῖν. εἰ δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ καλὰ πράττειν καὶ τὰ αἰσχρὰ; ὁμοίως Φ» 

20. τὸ δαΐο βουλητὸν ὐᾷ, Ηδ ΝΡ ΑἸά, Ηδθ]. ἢ δι. ἀϊλ’ ὧδ᾽ 
ἄλλως ΝΡ, ἄλλω δ᾽ ἄλλο ΓῸΡ ΗἨδ]., ἄλλω δ᾽ ἄλλως Π5 ΑΙα,, ἄλλο 
δ᾽ ἄλλοις (Ὁ) Ατ. ἢ 81. καὶ Ῥοδὺ ἐστι αὐά. Γ' ΝΡ ΑἸά. ἢ 82. τὸ σπου- 
δαῖον ΚῸ 88. ὦν Τ᾿ΟΡ ΑἸά. Αῃ. Ηθ]. Ατ., ὄν ΚΡ, οπι. Π3ΝΡ 
1118, 1. γοῦν Μὴ Αη., οὖν ΓΆΡΤΡ ΑΙ4. Αὑ. ΒΚ. Βυς δὲ Νὺ 
ΟΡ {{ὅ. εἶεν ἂν ΓΚΌΝΡ ᾿ΑΙἅ. (μββοῖο 8δῃ τϑοῦθ) ἢ 6. δὴ ΗδϑΙ. (ἄρα) 
Μαγρύαβ, δὲ ΓΠΝΝΡ ΑἸά, Δη. ἀσ. ΒΚ. { 11. τὰ --- τὰ] τὸ -- 
τὸ ΒγΠΡυτρίαβ, 



ΕΠ έέ  ΠΠον ν νι, ΟΣ πταίει φετο ὸ 
ἢ ἤε ὠς), ΤΣ 7 τ: ἐπε δε ἃ δ νεσ  ευκηκοδιδνες τ 

; ὥπα “«(.-:.-.Ὁ...5 ὀέσοτεα ἐτρέε τς ὡδόλ! (συμ διΐνει “ἢ 

᾿ς φύσει βου Ἅη 7 ὅν) 

Σ 

ΤΟΣ ἘΣ 5 ΡΣ Ι πσον 

ΡΡῚ χρος, οὐανφδβᾳ ; : «ἐς ἐπ) 

Εις Ὁ, δ χς ας : ἐπα τς ἀρ θ᾿ ἐν τερον: φν.: “τ ΠΕ ΣᾺ Ἐπρο τον φοὰν 
Ἵ - οί ,γ4.-εὖὐ- «{σνὶ 5 ΕᾺ 

Ε, ὩΣ ἢ πΡε ω{- τιοξᾷ͵, Α τοις: ααητο  τῦμ 

Ε΄ τ τ χς τῶν ἀρετῶν Ἐν ἐρ εἰὰ τς Ὡρι απ ξαείος τοις. ἵει 
ἣ “.2α. «- ἐνεργέεια. “πο τ᾽ ἀρ ἐτοῖν, -ζζα. παι ϑητόβτ 4.8.5 μα τς - 

ται, 
- γ 

- νι «2. Ζαευ- 96. ἃ ενττο. υδμηρν 
ῥετὴ κα΄ δ. δύνα κκις σι “5. τ... ἐο απὸ 

-εο....-7 ἔ ᾿ 

πιιζο σ“σ.ςοπ.6ς-|.ὌὕτὉὍβώ.«--σἡ ααἰζεσιιω, ἐςνι,ρέες Ζ 

-εκ΄. 



πος πε, .: 

ὌΝ  Ψ ΝΟ, ἘΓΦΌΝΩΟΣ 
Ὁ Ἐτυφο. 

"ὦ 

ΨΥ ἡ ΡΝ 

μ᾿ 



Γ. Ἰ. 1118, 12 --- 11148,. 4. δ9 
() 

δὲ καὶ τὸ μὴ πράττειν, τοῦτο δὲ ἦν τὸ ἀγαϑοῖς καὶ κακοῖς εἶναι. 
4 ἐφ᾽ ἡμῖν ἄρα τὸ ἐπιεικέσι καὶ φαύλοις εἶναι. τὸ δὲ λέγειν ὡς 

οὐδεὶς ἑκὼν πονηρὸς οὐδ᾽ ἄκων μάκαρ 

ἔοικεν τὸ μὲν ψευδεῖ τὸ δὲ ἀληϑεῖ. μακάριος μὲν γὰρ 1 
ὃ οὐδεὶς ἄκων. ἡ δὲ μοχϑηρία ἕχούσιον᾽ ἢ τοῖς γε νῦν 
εἰρημένοις ἀμφισβητητέον. καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐ φατέον 
ἀρχὴν εἶναι οὐδὲ γεννητὴν τῶν πράξεων ὥσπερ καὶ τέ- 

ὁ χνων. εἰ δὲ ταῦτα φαίνεται καὶ μὴ ἔχομεν εἰς ἄλλας ἀρ- 
χὰς ἀναγαγεῖν παρὰ τὰς ἐν ἡμῖν. ὧν καὶ αἵ ἀρχαὶ ἐν 30 

τ ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσια. τούτοις δ᾽ ἔοικε 
μαρτυρεῖσϑαι καὶ ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἑκάστων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν 
νομοϑετῶν᾽ κολάζουσι γὰρ καὶ τιμωροῦνται τοὺς δρῶντας 

’, [χὲ Α ἍἋ 2ζ.ϑᾷ»ν τ Α 3 ι ν᾿» 
μοχϑηρά. ὅσοι μὴ βίᾳ ἢ δι ἄγνοιαν ἧς μὴ αὐτοὶ αἴτιοι, 

τοὺς δὲ τὰ καλὰ πράττοντας τιμῶσιν. ὡς τοὺς μὲν προ- 3 
τρέψοντες τοὺς δὲ κωλύσοντες. καίτοι ὅσα μήτε ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἐστι μήτε ἑχούσια. οὐδεὶς προτρέπεται πράττειν, ὡς οὐδὲν μη 3 θ0 0 θ 3 

ιν. " ι ΓΞ ι , Ἂ 2 ὡς» ἈΥΩ͂Ν 
πρὸ ἔργου ὃν τὸ πεισϑῆναν μὴ ϑερμαίνεσθϑαι ἡ ἀλγεῖν ἡ 

. πεινῆν ἢ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν τοιούτων᾽ οὐϑὲν γὰρ ἧττον πεισό- 
. ΒΕ, ᾿" Ἁ ᾽ 3ὃϑ ϑ». -ν 5" -» ’ ᾿ 3, 8 μεϑα αὐτά. καὶ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ ἀγνοεῖν κολάζουσιν, ἐὰν αἴ- 80 

τιος εἶναι δοκῇ τῆς ἀγνοίας, οἷον τοῖς μεϑύουσιν διπλᾶ τὰ 

ἐπιτίμια᾽ ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ" κύριος γὰρ τοῦ μὴ μεϑυ- 
σϑῆναι. τοῦτο δ᾽ αἴτιον τῆς ἀγνοίας. καὶ τοὺς ἀγνοοῦντάς τι 
τῶν ἐν τοῖς νόμοις, ἃ δεῖ ἐπίστασϑαι καὶ μὴ χαλεπά ἐστιν, 

9 κολάζουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὅσα δι᾽ ἀμέ- τ1148 
λειαν ἁγνοεῖν δοκοῦσιν, ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃν τὸ μὴ ἀγνοεῖν" 

το τοῦ γὰρ ἐπιμεληϑῆναι κύριοι. ἀλλ᾽ ἴσως τοιοῦτός ἐστιν ὥστε 
, ἐ λ' - ἡλλὰ - ΄ , τ λς κἂν μὴ ἐπιμεληϑῆναι. ἀλλὰ τοῦ τοιούτους γενέσθαι αὐτοὶ αἴτιοι 

18. ἄρα] ἔσται ΤΠ ΝΡ ΑἸὰ. Ατ. || 14, μάκαρ |οζοτίαδ, 
μακάριος ΠΝ Ηδε]., μακάριον ΑἸά. ἢ] 20. ἐν} ἐφ᾽ ΠἪ ΑἸὰ. ΒΚ. 
καὶ οτα. ΠἾΟΡ [ 24. οἷς ΜΡ, ἢ Κν, ἧς ὁ. ο. ΗΕ]. Ατ΄. || αἴτιοι 
αὐτοί 115} 26. ὅσα Π' Ἠβ8]., πρὸς ἃ ΓΙ΄ΝΡ, πρὸς ὅσα ΠἊ ΑἸά. [} 
28. ὁ» τὸ] ὄντος ΝΌΟΝ ΑἸ. Απ. [[ 29. ἄλλ᾽ ὁτιοῦν Π53 ΑἸά. ΒΚ. 
Εν. ΠῚ 11148,.1. δὴ Π", δὲ ὁ. 6. ΗΕ]. !! 2. ὄν ροβὺ μὴ ἀγνοεῖν 
Π|5}.4. τοιοῦτον Κῦ Ν', τοιοῦτοι οἱ. τ. 



54 ΓΤ, 1. 11148,.5 --- 11148., 80. 

5 ξῶντες ἀνειμένως; καὶ τοῦ ἀδίκους ἢ ἀκολάστους εἶναι, οἱ μὲν 
κακουργοῦντες, οἱ δὲ ἐν πότοις καὶ τοῖς τοιούτοις διάγοντες" 

αἱ γὰρ περὶ ἕκαστα ἐνέργειαι τοιούτους ποιοῦσιν. τοῦτο δὲ δῆ- τ 
λον ἐκ τῶν μελετώντων πρὸς ἡντινοῦν ἀγωνίαν ἢ πρᾶξιν" 
διατελοῦσι γὰρ ἐνεργοῦντες. τὸ μὲν οὖν ἀγνοεῖν ὅτι ἐκ τοῦ 15 

10 ἐνεργεῖν περὶ ἕκαστα αἵ ἔξεις γίνονται, κομιδῇ ἀναισθήτου" 
[ἔτι δὲ ἄλογον τὸν ἀδικοῦντα μὴ βούλεσθαι ἄδικον εἶναι ἢ 18 
τὸν ἀκολασταίνοντα ἀκόλαστον] εἰ δὲ μὴ ἀγνοῶν τις πράτ- 
τει ἐξ ὧν ἔσται ἄδικος, ἑκὼν ἄδικος ἂν εἴη. οὐ μὴν ἐάν γε τὰ 
βούληται, ἄδικος ὧν παύσεται καὶ ἔσται δίκαιος. οὐδὲ γὰρ 

15 ὃ νοσῶν ὑγιής, καίς.-τοιδ εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἑχὼν νοσεῖ, ἀκρατῶς 
ἰοτεύων. καὶ ἀπειϑῶν τοῖς ἰατροῖς" τότε μὲν οὖν ἐξῆν αὐτῷ 

ΝΣ ἘΡΟΣΏΣΟΩΣΝ δ᾽ τ αλς ἘΠ ΥΩ" “ἀφέντι ἢ ἐπ οὐ ἔτ᾽ 
5. αὐτὸν δυνατὸν ἀναλαβεῖν" ἀλλ᾽ ὕμως ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ λαβεῖν 

καὶ ῥῖψαι" ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν αὑτῷ. οὕτω δὲ καὶ τῷ ἀδίκῳ 
30 καὶ τῷ ἀκολάστῳ ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξῆν τοιούτοις μὴ γίνεσθαι, 

διὸ ἑκόντες εἰσίν᾽ γενομένοις δ᾽ οὐκέτι ἔξεστιν μὴ εἶναι. οὐ μό- 15 
νον δὲ αἵ τῆς ψυχῆς κακίαι ἑκούσιοι εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐνίοις καὶ 
αἱ τοῦ σώματος, οἷς καὶ ἐπιτιμῶμεν᾽ τοῖς μὲν γὰρ διὰ 
φύσιν αἰσχροῖς οὐδεὶς ἐπιτιμᾷ, τοῖς δὲ δι΄ ἀγυμνασίαν καὶ 

95 ἀμέλειαν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀσϑένειαν καὶ πήρωσιν" οὐϑεὶς 
γὰρ ἂν ὀνειδίσειεν τυφλῷ φύσει ἢ ἐκ νόσου ἢ ἐκ πληγῆς; 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐλεήσαι" τῷ δὲ ἐξ οἰνοφλυγίας ἢ ἄλλης ἀκο- 
λασίας πᾶς ἂν ἐπιτιμήσαι. τῶν δὴ περὶ τὸ σῶμα κακιῶν 16 
αἵ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐπιτιμῶνται, αἵ δὲ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν οὔ. εἰ δ᾽ 

80 οὕτως, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἵ ἐπιτιμώμεναι τῶν κακιῶν 

ὅ. ἄδικοι ἢ ἀκόλαστοι οἱ. Ἀν. || 8. γρ. μελετῶν τασ. ΟΡ ἢ 
11. ἔτι --- 19. ἀκόλαστον ροϑὺ 18. εἴη ὑτὶ. Βδββουῖυβ [! 12. ἀκό- 
λαστον τὸν ἀκολασταίνοντα Πἢ [[|1ὅ. καίζ-τοι Βαββονίαβ, {εἶν 
καὶ οἱ. Βγ. {[|18. λαβεῖν Ο" Ατ,, βαλεῖν ΓΠ ΑἸὰ. ΒΚ. με. ἢ} 
19. ἐν Βιαββονίαϑ, ἐπ᾿ Π ΑἸ]ά. ΒΙκ. Βε. Ι 30. γένεσϑαι 1», γενέ- 
σϑαι ΠΙ ΜΡ ΑἸά. Η6]. ΒΚ. Ἀγ. ἢ 21. ἕτι οἵὰ. Π᾿ἢ ΑἸά. ἮΘΙ. (Ω) 
Αὐ. {ἔστι ΠῚ ΜΡ (ἔστιν ργν. ΚΡ) ὁ ἢ Ν “" ος Ῥοϑὺ ἀσϑένειαν 
αᾶα. ΜΡ», καὶ αἶσχος ΤῸ ΝΡ ΑἸά. εἶδ, λεῆσαι ΑἸᾷ., ἐλεή- 
σειε Πν 



2 ας ρος, “-Αοσικς. 

ες κάλ ΠΑ ΤΕΣ “πΠ1:- Ὡς, 

᾿ηρβερέτν ὁ 



[πω βόδι (ΦΑ͂Σ δ. ἀπ εκ ζω ἐκ ἔξαιτι κ΄ σορε δ αεδει αῦξε. 
ἜΣ ΤΣ ἐς είς “πεῖ ἐσέιας ανεα Ἶ : “ξεν 

᾿ τ ; “τ κα΄ 5..ς. συ Ζέίε. 
᾿ ( 

- ς: 

᾿ κα έεεας.; ἀλυσαν ΣΣ 
᾽ 3 

ἘπΕ- ἐξ »τλι τγετστ το ας τ ἀπ ΟΣ σα το ο 22.44.7. Ἤς ΕΣ Ν . 

το Σαρα δραοηατο. τὴς νον 
νταΐζχκα. σ-ο τς ἐξ «ὦ 

ἱ “ 

τ ερθραμεοιδ ως εοτ φαῖς᾽ ἀορηρχσς τρις. των φΆα 

δ. θελα, τισέ γιιαεζελα πάει αν ζάλεοο “5.4. ἀντ σ- (οι. οίε.-- 
γιόξζχα.-: »“«ευναεεδτεο. ἡ 

5 , «Κίς ἄκχκ γνεσανο, ἐγ. α΄ - έν οι 
6 πἄκχο μύβηθς θὰ 

τ ἐξ τ: δ χυ ον ΡΟ ΚΟ κε΄ Ἐπ ΒΡ -σέ 

ΖΖζω εν“. 
( 



( 
Τ' ἡ; λιλα, 51.5-.-.414}0,.93: δ5 

αἴ ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν εἶεν. εἰ δέ τις λέγοι ὅτι πάντες ἐφίενται τοῦ 

18 

φαινομένου ἀγαϑοῦ. τῆς δὲ φαντα ὑ κύριοι, ἀλλ᾽ ὁποῖός 
ποϑ᾽ ἕκαστος ἐστίν, τοιοῦτο καὶ τὸ τέλος φαίνεται αὐτῷ᾽ εἰ 
μὲν οὖν ἕκαστος αὑτῷ τῆς ἕξεώς ἐστί πως αἴτιος, καὶ τῆς 

φαντασίας ἔσται πῶς αὐτὸς αἴτιος, εἰ δὲ μηδεὶς αὑτῷ 
αἴτιος τοῦ κακοποιεῖν, ἀλλὰ δι᾿ ἄγνοιαν τοῦ τέλους ταῦτα 

πράττει, διὰ τούτων οἰόμενος αὑτῷ τὸ ἄριστον ἔσεσϑαι, ἡ 
δὲ τοῦ τέλους ἔφεσις οὐκ αὐθαίρετος. ἀλλὰ φῦναι δεῖ ὥσπερ 
ὄψιν ἔχοντα, ἧ κρινεῖ καλῶς καὶ τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν ἀγαϑὸν 
αἵρήσεται, καὶ ἔστιν εὐφυὴς ᾧ τοῦτο καλῶς πέφυκεν (τὸ 
γὰρ μέγιστον καὶ κάλλιστον, καὶ ὃ παρ᾽ ἕτέρου μὴ οἷόν 
τε λαβεῖν μηδὲ μαϑεῖν. ἀλλ᾽ οἷον ἔφυ τοιοῦτον ἕξει. [καὶ] 
τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶς τοῦτο πεφυκέναι ἡ τελεία καὶ ἀληϑινὴ 
ἄν εἴη εὐφυΐα). εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ. τί μᾶλλον ἣ 
ἀρετὴ τῆς κακίας ἔσται ἑκούσιον; ἀμφοῖν γὰρ ὁμοίως; τῷ 
ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ, τὸ τέλος φύσει ἢ ὁπωσδήποτε φαί- 

᾿ - κ Α Ἁ κ᾿ -- 5 3 ’ 
νξται καὶ κεῖται. τὰ δὲ λοιπὰ πρὸς τοῦτ ἀναφέροντες. 

19 πράττουσιν ὁπωσδήποτε. εἴτε δὴ τὸ τέλος μὴ φύσει ἑκάστῳ 

490 τὸ δι᾽ αὐτὸν ἐν ταῖς πράξεσιν καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ τέλει. εἰ 

φαίνεται οἵονδήποτε, ἀλλά τι καὶ παρ᾽ αὐτόν ἐστιν, εἴτε 
τὸ μὲν τέλος φυσικόν, τῷ δὲ τὰ λοιπὰ πράττειν ἑκουσίως 

ν - δ ῖ δ ΄ ον ϑαιλ ι.3  : Ὲ 
τὸν σπουδαῖον ἡ ἀρετὴ ἑκούσιον ἐστίν. οὐϑὲν ἧττον καὶ ἡ κα- 

Ω ΄ Ἃ ᾿»᾿ ς ᾿ νι ᾿ - ἐπ δ δ κία ἑκούσιον ἂν εἴη. ὁμοίως γὰρ καὶ τῷ κακῷ ὑπάρχει 

Ψ. -" 

οὖν, ὥσπερ λέγεται, ἑἕκούσιοί εἶσιν αἵ ἀρεταί (καὶ γὰρ τῶν 
ἕξεων συναίτιοί πως αὐτοί ἐσμεν, καὶ τῷ ποιοί τινες εἶναι 
τὸ τέλος τοιόνδε τυϑέμεϑα), καὶ αὖ κακίαι ἑκούσιοι ἂν εἶεν" 

81. εἰ --- Ὁ, 12. εὐφυΐα συδε οἰΐαια ἂρ. Αἰθχ. Αρῇῃγχοά. 
1... ν. 808 8. βὅρθῃᾷ. ἢ λέγει ΠΡ ῸΡ ἢ 832. οἷός ΑἸοχ. 1: 11140, 2. 
αὑτῷ ροβῦ ἕξεως ΑἸθοχ., αὐτῶ ΟΡ οὐ τυ. ΚΡ (θτα. οουν. , ἑαυτῷ 
0 ΒΕ, 8... } 3: μηδεὶς ΓΠ"Νὺ ΑἹα. ΑἸοχ. ἀπ. Ηδ]. Αυ. , μή, 
οὐϑεὶς Π’ ΒΕ. Βτ. . 1. 4. κακὰ ποιεῖν Ν᾿ ΟΡ ΑἸὰ. ΑἸοχ. ΒΚ. Βσ. ζζουϑ. 
τϑοῖίθ) ἀλλὰ) ἀλλ᾽ ἢ ΑἸΟΣ. [[9. ἑτέρων ΑἸΙΑχ. ἢ 10. καὶ 566]. ὙΘΥτΉ6Ὲ- 
γϑῃὰΒ ἢ καὶ τὸ] τὸ ΝΣ Π’΄, καὶ ΑΙοχ. ὁ 12. ἂν Ροβῦ εἴη ΑἸοσ. ἢ 
16. τοῦτο ΑἸά., ταῦτα Π τῷ Ατ., ταῦτ᾽ Νὺἧ {{17. αὐτόν ΚΡ, αὐτώ 
ΠΝ» ΟΝ", αὐτὸ ΑἸά. ἢ 31. εἰ μὴ οτι. Γ'Κ' ΑΙΔ. ὁ} τελείωι ΚΡ ἥ- 

11140 

σι 



56 Γ. 1. 1140, 80 -- 9. 111ὅ8, 18. 
᾿ ᾿ ΟΥ̓ 

80 ὁμοίως γάρ. οὐχ ὁμοίως δὲ αἱ πράξεις ἑκούσιοί εἶσιν καὶ αἵ 25 
ἕξεις" τῶν μὲν γὰρ πράξεων ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους 
κύριοι ἐσμέν, εἰδότες τὰ καϑ᾽ ἕκαστα, τῶν ἕξεων δὲ τῆς 

188 ἀρχῆς, καϑ᾿ ἕκαστα δὲ ἡ πρόσϑεσις οὐ γνώριμος, ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν ἀρρωστιῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν οὕτως ἢ μὴ οὕτως 
χρήσασϑαι, διὰ τοῦτο ἑκούσιοι. 

κοινῇ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρετῶν εἴρηται ἡμῖν τό τε 51 
γένος τύπῳ. ὅτι μεσότητές εἶσιν καὶ ὅτι ἕξεις, ὑφ᾽ ὧν τε 
γένονται. καὶ ὅτι τούτων πρακτικαὶ καὶ καϑ' αὑτάς, καὶ ὅτι ἐφ᾽ 
Φιινς " ΄ Ὡ- ς Ἃ «.Ἁ. Α ’ ’ 

ἡμῖν καὶ ἑκούσιοι. καὶ ουτῶς ὡς ἂν ὁ ὄρϑος λογος προστάξῃ" 

1188, 9 ἀναλαβόντες δὲ περὶ ἑκάστης εἴπωμεν τίνες εἰσὶν καὶ περὶ 98 
δ ποῖα καὶ πῶς. ἅμα δ᾽ ἔσται δῆλον καὶ πόσαι εἰσίν. καὶ 

- ι 3 ᾿ 535 ΄ ᾿ ι 
πρῶτον περὶ ἀνδρείας. ὅτι μὲν οὖν μεσότης ἐστὶ περὶ γε 

φόβους καὶ ϑάρρη, ἤδη φανερὸν γεγένηται, φοβούμεϑα 2 
δὲ δῆλον ὅτι τὰ φοβερά, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 
κακά διὸ καὶ τὸν φόβον ὁρίξονται προσδοκίαν κακοῦ. 

ν Η 3 ΄ ᾿ ΄ 3 
1ὸ φοβούμεϑα μὲν οὖν πάντα τὰ κακά, οἷον ἀδοξίαν πενίαν 8 

΄ 9 , 3 7 ΕΣ κ᾿ ΄ - Ὁ 3 

νόσον ἀφιλίαν ϑάνατον, ἀλλ᾽ οὐ περὶ πάντα δοκεῖ ὃ ἀν- 

δρεῖος εἶναι᾽ ἔνια γὰρ καὶ δεῖ φοβεῖσθαι καὶ καλόν, τὸ 
δὲ μὴ αἰσχρόν, οἷον ἀδοξίαν᾽ ὃ μὲν γὰρ φοβούμενος ἐπι- 

1114Ὁ 
6. 9 

80. οὐχ -- 111ὅδ, 8. ἑκούσιοι θα 26. κοινῇ ἐτὶ. βοθ Πρ οΥ 
δὺ 1Ὁ1 Ἰορῖββθ νἱἀθίασ ἀπ. || 81. τοῦ οἵη. Πἕ ΑἸά. || 111ὅ8, 1. 
χαϑ΄] τῶν καϑ᾽ ΑἸᾶ., τῶν δὲ καϑ΄ ΓΜΡΟΡ ΑΥ, [[πρόϑεσις ᾿κὺ 
Μὴ ΑἸΙὰ,, πρόσϑεσις 6. 6. Δ". Ατ΄ 8. χρῆσϑαι Π' (μθβοῖο δῃ 
τϑοῦθ), χρήσεσϑαι (τασηο χρήσασθαι") Δῃ. Π 1114}, 26. ἡμῖν] ἡ 
μὲν ΚΡ { ὅτι μεσότητες καὶ ἕξεις ΟΡ, ὅτι μεσότης καὶ ἕξις ΚΡ 
(μ6βοῖο 8ὴ τϑοίθ) [[ 28. καὶ δαᾶ. ΠἪ ᾿ΑΙ4. ΗΕΙ., χη. ΤΠ Ἀν, 
5601. ΜΌΘΗΒΟΒοΥ Βχ. (ἔοτβ. σϑοῦθ) [[ πρακτικοὶ 15 Νὴ ΗϑΙ. Ι καὶ 
αὐὰ, ΓῸῦ ΑἸἹά., ὁ. 6. οτα. Απ, ΒΙκ. Βγ. (ἔογβ, τθοῦθ), διηΐθ πρακτι- 
καὶ ὑγδηβροπθμάτιτη 6886 Βαυα τη816 οἱ. Βτ. 1.39. καὶ οὕτως -ο 
προστάξῃ 566]. Ἐχ. (μθβοῖο 8ῃ τοῦθ) } τὰ ϑαρττι ον τ, προστάξειεν 
ρθῆ! 11168, 4. δὲ ΤΟ Ἠβ8]. , δὴ ὁ. 6. ΑΥ. ΒΚ. Πτ. Ἰ ἥς φανερὸν 
ὙΕΎ νηται}) καὶ πρότερον εἴρηται Π5 Ἀν. ΒΚ. Βα. καὶ πρότερον 
εἴρηται᾽ φανερὸν γὰρ γεγένηται Οὅ ΑἸά. ἢ 8. ὡς οἵω. ΠῚΜ 
10. μὲν Κν, καὶ ΝΡ, ογω. οδὲ. οὲ Ἠβ]. (ἔογυβ. τϑοῦῖθὺ | 18. γὰρ 
οχω. ΠἪ. 
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Γ. 9. 111ὅῶ, 14 --- 1116, 6. δ᾽ 
᾿ 
δὶς καὶ αἰδήμων, ὁ δὲ μὴ φοβούμενος ἀναίσχυντος. λέ- 

γεται δ᾽ ὑπό τινων ἀνδρεῖος κατὰ μεταφοράν" ἔχει γάρ 
τι ὅμοιον τῷ ἀνδρείῳ" ἄφοβος γάρ τις καὶ ὃ ἀνδρεῖος. 

4 πενίαν δὲ ἴσως οὗ δεῖ φοβεῖσθαι οὐδὲ νόσον. οὐδ᾽ ὅλως ὅσα 

μὴ ἀπὸ κακίας μηδὲ δι΄ αὑτόν" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ περὶ ταῦτα 

ἄφοβος ἀνδρεῖος, λέγομεν δὲ καὶ τοῦτον καϑ᾽ ὁμοιότητα. 

1ὅ 

ἔνιοι γὰρ ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις δειλοὶ ὄντες ἐλευ- 30 

ϑέριοί εἰσιν καὶ πρὸς χρημάτων ἀποβολὴν εὐθαρσῶς ἔχου- 
δ σιν. οὐδὲ δὲ εἴ τις ὕβριν περὶ παῖδας καὶ γυναῖκα φοβεῖ- 

ται ἢ φϑόνον ἢ τι τῶν τοιούτων, δειλός ἐστιν᾽ οὐδ᾽ εἰ ϑαρρεῖ 
8 μέλλων μαστιγοῦσϑαι, ἀνδρεῖος. περὶ ποῖα οὖν τῶν φοβερῶν 

ὃ ἀνδρεῖος; ἢ περὶ τὰ μέγιστα; οὐθεὶς γὰρ ὑπομενετικώτερος 
τῶν δεινῶν. φοβερώτατον δ᾽ ὃ ϑάνατος" πέρας γάρ: καὶ 
οὐδὲν ἔτι τῷ τεϑνεῶτι δοκεῖ οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε κακὸν εἶναι. 

τ δόξειε δ᾽ ἂν οὐδὲ περὶ ϑάνατον τὸν ἐν παντὶ ὁ ἀνδρεῖος 
8 εἶναι. οἷον ἐν ϑαλάττῃ ἢ νόσοις. ἐν τίσιν οὖν; ἢ ἐν 
τοῖς καλλίστοις; τοιοῦτοι δὲ οἵ ἐν πολέμῳ᾽ ἐν μεγίστῳ γὰρ 

9 καὶ καλλίστῳ κινδύνῳ. ὁμόλογοι δὲ τούτοις εἰσὶν καὶ αἵ τι- 
10 μαὲ ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ παρὰ τοῖς μονάρχοις. κυρίως δὴ 

λέγοιτ᾽ ἂν ἀνδρεῖος ὃ περὶ τὸν καλὸν ϑάνατον ἀδεής. καὶ 

ὅσα ϑάνατον ἐπιφέρει ὑπόγυϊα “ὅνξα" τοιαῦτα δὲ μάλιστα 

τι τὰ κατὰ πόλεμον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ϑαλάττῃ καὶ ἐν. 

νόσοις ἀδεὴς ὃ ἀνδρεῖος, οὐχ οὕτως δὲ ὡς οἱ ϑαλάτ- 
τιον" οἱ μὲν γὰρ ἀπεγνώκασι τὴν σωτηρίαν καὶ τὸν ϑάνα- 
τον τὸν τοιοῦτον δυσχεραίνουσιν, οὗ δὲ εὐέλπιδές εἶσι παρὰ 
τὴν ἐμπειρίαν. ἅμα δὲ καὶ ἀνδρίζονται. ἐν οἷς ἐστιν ἀλκὴ 
Ἂν ᾿ νον Υ - ΄ ι ΡἾ 5.7 7 καλὸν τὸ ἀποϑανεῖν᾽ ἐν ταῖς τοιαύταις δὲ φϑοραῖς οὐδέ- 
τερον ὑπάρχει. 

μ᾿ τ 

10. ὅμοιόν τι Π5 ΑἸά. {[.20. ἐν οἵα. Π5 (56 ποὴ πὸ Ατ.}} 
ἐλεύθεροί ΚΌΜΡ ΑἸᾶ,, ἐλευϑέριοί ο. ὁ. ΗἨδ]. τ. [Π 24. γ᾽ οὖν 
Ἐ οὖν ὁ. 6. Ηδ]. Ατ, Ι 39. εἰ ροϑὺ οἷον δαᾶ. ΝΡ ΑἸα. ἜΚ. Ἐσ.. 
ἢ ΠΡ! ἐν αὐίβ νόσοις ααα, ΓΙ ΝΡ ΑΙὰ. Ατ. ΒΙκ. Βγ. ἢ 82. αἴ 
δοΐθ ἐν δαᾶ. ΝΟ ΑἸά, ΒΚ. Ἐν. [[ μονάρχαις Γ, μονομάχοις ΜῇῬ, 

25 

80 

οι 



πε νος 

παν πο ρπ, ...“.“ιρνδας, 

58 Γ. 10. 1116, 1 -- 1116}, 39. 

10 τὸ δὲ φοβερὸν οὐ πᾶσι μὲν τὸ αὐτό, λέγομεν δέ τι γτι 
καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον. τοῦτο μὲν οὖν παντὶ φοβερὸν τῷ γε 
νοῦν ἔχοντι, τὰ δὲ κατ᾽ ἄνθρωπον διαφέρει μεγέϑει καὶ τῷ 

1ὸ μᾶλλον καὶ ἧττον᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ϑαῤραλέα. ὃ δὲ ἀν- 4 
δρεῖος ἀνέκπληκτος ὡς ἄνθρωπος. φοβήσεται μὲν οὖν καὶ 
τὰ τοιαῦτα, ὡς δεῖ δὲ καὶ ὡς ὃ λόγος. ὑπομενεῖ {τὲ τοῦ 
καλοῦ ἕνεκα᾽ τοῦτο γὰρ τέλος τῆς ἀρετῆς. ἔστιν δὲ μᾶλλον καὶ 8 
ἧττον ταῦτα φοβεῖσϑαι, καὶ ἔτει τὰ μὴ φοβερὰ ὡς τοιαῦτα 

15 φοβεῖσϑαι. γίνεται δὴ τῶν ἁμαρτιῶν ἣ μὲν ὅτι ὃ οὐ δεῖ, 4 
ἣ δὲ ὅτι οὐχ ὡς δεῖ, ἣ δὲ ὅτι οὐχ ὅτε, ἤ τι τῶν τοιούτων᾽ ὁμοίως 
δὲ καὶ περὶ τὰ ϑαρραλέας. ὃ μὲν οὖν ἃ δεῖ καὶ οὗ ἕνεκα 5 
ὑπομένων καὶ φοβούμενος, καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε, ὁμοίως δὲ 
καὶ ϑαρρῶν, ἀνδρεῖος (κατ᾽ ἀξίαν γάρ, καὶ ὡς ἂν ὃ λόγος, 

20 πάσχει καὶ πράττει ὃ ἀνδρεῖος" τέλος δὲ πάσης ἐνεργείας 6 
ἐστὶν τὸ κατὰ τὴν ἕξιν, καὶ τῷ ἀνδρείῳ δέ" ἡ (δ᾽ ἀνδρεία κα- 
λόν" τοιοῦτον δὴ καὶ τέλος" [ὁρίζεται γὰρ ἕκαστον τῷ τέλει] 
καλοῦ δὴ ἕνεκα ὁ ἀνδρεῖος ὑπομένει καὶ πράττει τὰ κατὰ 
τὴν ἀνδρείαν" 1)" τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὃ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ τ 
ἀνώνυμος [(εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πρότερον ὅτι πολλά ἐστιν 
ἀνώνυμα)}, εἴη δ᾽ ἄν τις μαινόμενος ἢ ἀνάλγητος. εἰ μη- 
δὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ κύματα, καϑάπερ φασὶ 
τοὺς Κελτούς, ὃ δὲ τῷ ϑαρρεῖν ὑπερβάλλων περὶ τὰ φο- 
βερὰ ϑρασύς (δοκεῖ δὲ καὶ ἀλαζὼν εἶναι ὃ ϑρασὺς καὶ 

11160, 8. γε οτι. ΠΙΝΡ ΑἸ. || 9. τὰ Η51}}ν ΑἸὰ. Ατ;, 
τὸ Γ Π' οὖ οοὐτ. Μ᾽, τῶ ρυ. ΜΡ ἢ 12. τε δᾶ. ϑυϑοιι. [[| 16. δὴ 

. Μυθηβομον, δὲ ΓΠ Ατ. Αἰᾷ. ΒΚ. Βσ. [ ὃ οὐ Γ' οὐ Π ΑΙὰ. ΒΚ. 
Βν., οὗ οὐ Οταομίαβ, οὐχ ὃ Βεοιρίαβ, οὐχ ἃ οἸτήη Βαββουίαβ, ἃ 
οὐ Οοταθβ, ρυῦ. Βαββουίαβ (πϑβϑοῖο δὴ τοῦθ), ὡς οὐ ΑΥ΄. {[ 18. 
καὶ δι ὡς οἵα. Π21 { [.20. τέλος --- 34. ἀνδρεέαν 560]. Βγ. Ϊ 
δὲ] τεῦ βαβοιι, || 21. δὴ ΠηρΙτηδηπαβ, δή οἱ. Βτ. (ἔογβ. στϑοῦθ) 
δέ -- 22. τέλος] δὴ ἡ ἀνδρεία τέλος" τοῦτο δὲ καὶ καλόν [πι6]- 
τηϑηηὰβ [δ᾽ δαὐᾶ. Βιαββονίαβ, ρυῦ. Βν. [[|22. τέλος {καὶ ἡ ἐνέρ- 
γειαν οἱ. Βγ. [ ὁρέξεται --- τέλει ϑοοππάστι Απ. οὗ Ηθ]. Ῥοϑῦ 24. 
ἀνδρείαν ὑτῖ. [πη ϑ]ταδηπιβ [[ 28. δὴ Γ ΟΡ, δὲ οοὺ. ΑΥ. [[.2ὅ. εἴρη- 
ται --- ῶ0. ἀνώνυμα 560]. Μοητο: γ. αὐδ δαποίαν! δὰ 11078, 
28 5αᾳ. {|237. τὰ οι. ΚΡ ΑἸά. 

σι 

[.} 







Γ. 10. 1116, 830 -- 11. 11168, 20. δ9 
) 
προσποιητικὸς ἀνδρείας᾽ ὡς οὖν ἐκεῖνος περὶ τὰ φοβερὰ 80 
ἔχει, οὕτως οὗτος βούλεται φαίνεσϑαι᾽ ἐν οἷς οὖν δύναται, 

- } ι ι Π 9 » σι «αζέ χά. Ν 

9 μιμεῖται" διὸ καὶ εἰσὶν οἱ πολλοὶ αὐτῶν ϑροασύδειλοι᾽ ἐν 
τούτοις γὰρ ϑρασυνόμενοι τὰ φοβερὰ οὐχ ὑπομένουσιν), ὃ 
δὲ τῷ φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων δειλός. καὶ γὰρ ἃ μὴ δεῖ 
καὶ ὡς οὐ δεῖ, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκολουϑεῖ αὐτῷ. 
ἐλλείπει δὲ καὶ τῷ ϑαρρεῖν᾽ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς λύπαις ὑὕπερ- 11164 

1 βάλλων μᾶλλον καταφανής ἐστιν. δύσελπις δή τις ὃ δει- 
λός᾽ πάντα γὰρ φοβεῖται. ὁ δ᾽ ἀνδρεῖος ἐναντίως" τὸ γὰρ 

" 2 Α Δ. "ἢ 5. [χὰ } 19 ϑαρρεῖν εὐέλπιδος. περὶ ταὐτὰ μὲν οὖν ἐστιν. ὅ τε δειλὸς 
᾿ ς Ἁ ἢ ε 3 - ΄ ᾽ ᾿ }Ὶ] 

καὶ ὃ ϑρασὺς καὶ ὁ ἀνδρεῖος. διαφόρως δ᾽ ἔχουσι πρὸς ὅ 

αὐτά" οἱ μὲν γὰρ ὑπερβάλλουσιν καὶ ἐλλείπουσιν, ὃ δὲ μέ- 
σως ἔχει καὶ ὡς δεῖ" καὶ οἵ μὲν ϑρασεῖς προπετεῖς καὶ 

βουλόμενοι πρὸ τῶν κινδύνων. ἐν αὐτοῖς δ᾽ ἀφίστανται. οἵ 
δ᾽ ἀνδρεῖοι ἐν τοῖς ἔργοις ὀξεῖς. πρότερον δ᾽ ἡσύχιοι. 

18 καϑάπερ οὖν εἴρηται, ἡ ἀνδρεία μεσότης ἐστὶν περὶ 11 
ϑαρραλέα καὶ φοβερά. ἐν οἷς εἴρηται. καὶ ὅτι καλὸν αἱρεῖ- τι 

τ Ὁ ’ Ἂ " Α ’ } 93 ΄ ται καὶ ὑπομένει. ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. τὸ δ᾽ ἀποϑνήσκειν 
΄ ; Ἄ κφ(᾿ Ν Α 3 2 ’ 3 ᾿ 

φεύγοντα πενίαν ἢ ἔρωτα ἦ τι λυπηρὸν οὐκ ἀνδρείου, ἀλλὰ 
- - ’ Ἁ Α ΄ ᾿) ’ 3 

μᾶλλον δειλοῦ" μαλακία γὰρ τὸ φεύγειν τὰ ἐπίπονα, καὶ 

οὐχ ὅτι χαλὸν ὑπομένει, ἀλλὰ φεύγων καπόν. 1ὅ 
ΤΠ ἔστι μὲν οὖν ἡ ἀνδρεία τοιοῦτόν τι. λέγονται δὲ καὶ ἕτε- 

᾿ραι κατὰ πέντε τρόπους. --- πρῶτον μὲν ἡ πολιτική" μάλιστα γὰρ 
ξοικεν᾽ δοκοῦσι γὰρ ὑπομένειν τοὺς κινδύνους οἵ πολῖται διὰ 

τὰ ἐκ τῶν νόμων ἐπιτίμια καὶ τὰ ὀνείδη καὶ διὰ τὰς τιμάς. 
καὶ διὰ τοῦτο ἀνδρειότατοι δοκοῦσιν εἶναι παρ᾽ οἷς οἱ δειλοὶ 30 

88. τούτω Π, τούτοις ο. ο. Ηε]., αὐτοῖς οὐ ϑρασυνά- 
μενοι οἱ. Οποκοηΐαβ  11168, 8. ἐναντίος ΓΜ ΝΡ ΟΡ ΑἸὰά,, 
ἐναντίως ο. ο. Η6]. Ατ. [ 4. ταυτὰ 1,» Ηδ]. ΑΥ΄. οὐ οοὐν. ΜΡ, 
ταῦτα Τ' ΠῚ ΑἸ. οὐ γε. Μὴὰ { 1. οἵ ϑρασεῖς προπετεῖς μὲν καὶ 
βουλόμενοι γο] οἵ ϑρασεῖς προπετεῖς μὲν [καὶ] βούλονται 
Υγ61 οὗ ϑρασεῖς προπετεῖς καὶ βούλονται μὲν οἱ. Οποκαοπίυβ ἢ 
8. κινδυνεύειν φῬοβϑὺ κινδύνων δαᾶ. ΑἸά., ργΌ. Οποκοηΐαβ { δ᾽, 
8ἱ βουλόμενοι τοὐϊποαίυν, ἀορϊθπᾶτπτη 6886 ρυΐαΐ Οποκοηΐυβ. 



᾿ 

60 Γ. 11. 11168, 31 -- 1116Ὁ, 10.ὕ 
ΟἹ 

ἄτιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἔντιμοι. τοιούτους δὲ καὶ Ὅμηρος 5 
ποιεῖ, οἷον τὸν Διομήδην καὶ τὸν Ἕκτορα. 

Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήσει" 

καὶ Διομήδης. 
25 Ἕκτωρ γάρ ποτὲ φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων 

Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο. 

ὡμοίωται δ᾽ αὕτη μάλιστα τῇ πρότερον εἰρημένῃ, ὅτι δι᾽ 5 
ἀρετὴν γίνεται" δι’ αἰδῶ γὰρ καὶ διὰ καλοῦ ὄρεξιν (τιμῆς 
γάρ) καὶ φυγὴν ὀνείδους, αἰσχροῦ ὄντος. τάξαι δ᾽ ἄν τις 4 

80 καὶ τοὺς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἀναγκαζομένους εἰς ταὐτό" 
χείρους δ᾽. ὅσῳ οὐ δι᾿ αἰδῶ ἀλλὰ διὰ φόβον αὐτὸ δρῶσιν, 
χαὶ φεύγοντες οὐ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ τὸ λυπηρόν" ἀναγχά- 
ξουσι γὰρ οἱ κύριοι, ὥσπερ ὃ Ἕκτωρ 

ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης πτώσσοντα νοήσω, 
8ὅ οὔ οἵ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας. 

χαὶ οἱ προτάττοντες; κἂν ἀναχωρῶσιν τύπτοντες ταὐτὰ 5 
τὸν δρῶσιν, καὶ οἱ πρὸ τῶν τάφρων καὶ τῶν τοιούτων παρατάτ- 

τοντες᾽ πάντες γὰρ ἀναγκάζουσιν. δεῖ δ᾽ οὐ δι’ ἀνάγκην 
ἀνδρεῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι καλόν. --- δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία ἡ ς 
περὶ ἕκαστα ἀνδρεία τις εἶναι ὅϑεν καὶ ὃ Σωκράτης φήϑη 

5 ἐπιστήμην τὴν ἀνδρείαν. τοιοῦτοι δὲ ἄλλοι μὲν ἐν ἄλλοις, 
ἐν τοῖς πολεμικοῖς δὲ οἵ στρατιῶται. δοκεῖ γὰρ εἶναι 
πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου, ἃ μάλιστα συνεωράκασιν οὗτοι" 
φαίνονται δὴ ἀνδρεῖοι, ὅτε οὐκ ἴσασιν οἵ ἄλλοι οἷα ἐστίν. 
εἶτα ποιῆσαι καὶ μὴ παϑεῖν μάλιστα δύνανται ἐκ τῆς ἐμ- 

10 πειρίας, δυνάμενοι χρῆσϑαι τοῖς ὕπλοις καὶ τοιαῦτα ἔχον- 
-: 

21. καὶ οἵ] οἵ δὲ ΓΙ Π" ΝΡ» ΑἸΙὰ, Απ. Ηδ6]. ΑΥ. ᾿ 28. διὰ οτὰ. 
ΝΟῸΡ ΑἸἹά. καλοῦ --- τιμῆς! τιμῆς --- καλοῦ ἬΡΘΡΕΝΝ (ρου- 
Ῥθυγδμ) ᾿ 31. ὅσοι Π' 88. ὁ δ4ἃ. Π' Ηδ]., ΕΝ ΚΑΊα, ἡ 
86. προτάττοντες οοὔοσχ Ασαϊοῦ! οὺ ὙΙοίουϊαβ, αὐ δισιπρέξαβδξ ΜΡ, 
προστάττοντες ὁ. 6. ΒΚ. "| 1116}, 4. τις Π5 ΑἸὰ. Ατ., ὁπ. τ πὶ 
ΝΡ» ΗΒ]. [}! ὅ. εἶναν ροβὺ ἐπιστήμην δὰ, ΓῚ,» ΑἸά, ἨΣΙ. Ἂν. ΒΚ. 
Ἐν, {|| τ. κενὰ ΤΠΡΟΡ Απ. Ηθ]. Ατ,, καινὰ ΚΌ ΜΡ ΑἸά. || 9. μὴ] 
μηδὲν Π53 10. καὶ φυλάξασϑαι καὶ πατάξαι αοΐο δυνάμενοι 
οὐᾷ. ΓΠΊΝΡ ΑἸἹὰ. Ηβ]., οἴὰ. ΠἪ Αὐ. 







Γ. 11. 1116Ὁ, 11 --- 11118, 1. 61 

Γ τες ὑποῖα ἂν εἴη καὶ πρὸς τὸ ποιῆσαι καὶ πρὸς τὸ μὴ 
8 παϑεῖν χράτιστας ὥσπερ οὖν ἀνόπλοις ὡπλισμένοι μάχον- 
ται καὶ ἀϑληταὶ ἰδιώταις" καὶ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀγῶ- 
σιν οὐχ οἵ ἀνδρειότατοε μαχιμώτατοί εἶσιν, ἀλλ᾽ οἵ μά- 

9λιστα ἰσχύοντες καὶ τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντες. οἵ στρα- 15 
τιῶται δὲ δειλοὶ γίνονται, ὅταν ὑπερτείνῃ ὃ κίνδυνος καὶ 
λείπωνται τοῖς πλήϑεσι καὶ ταῖς παρασκευαῖς" πρῶτοι γὰρ 

φεύγουσιν, τὰ δὲ πολιτικὰ μένοντα ἀποϑνήσπει, ὅπερ κἀπὶ 
τῷ Ἑ ρμαίῳ συνέβη. τοῖς μὲν γὰρ αἰσχρὸν τὸ φεύγειν 
καὶ ὃ ϑάνατος τῆς τοιαύτης σωτηρίας αἱρετώτερος, οἱ δὲ 30 
καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐκινδύνευον ὡς κρείττους ὄντες, γνόντες δὲ 
φεύγουσι, τὸν ϑάνατον μᾶλλον τοῦ αἰσχροῦ φοβούμενοι ὃ 

10 δ᾽ ἀνδρεῖος οὐ τοιοῦτος. --- καὶ τὸν ϑυμὸν δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν 
ἐπιφέρουσιν ἀνδρεῖοι γὰρ εἶναι δοκοῦσι καὶ οἵ διὰ ϑυμὸν 

᾿ς ὥσπερ τὰ ϑηρία ἐπὶ τοὺς τρώσαντας φερόμενα, ὅτε καὶ οἵ 56 
᾿ ἀνδρεῖοι ϑυμοειδεῖς᾽ ἰτητικώτατον γὰρ ὃ ϑυμὸς πρὸς τοὺς 

κινδύνους, ὅϑεν καὶ Ὅμηρος “᾿σϑένος ἔμβαλε ϑυμῷ᾽ καὶ 
“μένος καὶ ϑυμὸν ἔγειρεν᾽ καὶ “δριμὺ δ᾽ ἀνὰ ῥῖνας μένος 
καὶ “ἔξεσεν αἷμα πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ἔοικεν σημαί- 

τι νεῖν τὴν τοῦ ϑυμοῦ ἔγερσιν καὶ ὁρμήν. οἱ μὲν οὖν ἀνδρεῖοι 80 
διὰ τὸ καλὸν πράττουσιν, ὃ δὲ ϑυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς" τὰ 
ϑηρία δὲ διὰ λύπην, διὰ γὰρ τὸ πληγῆναι ἢ διὰ τὸ φο- 

᾿ βεῖσϑαι, ἐπεὶ ἐάν γε ἐν ὕλῃ ἢ ἐν ἕλει ἧ. οὐ προσέρχονται. οὐ 
δή ἐστιν ἀνδρεῖα διὰ τὸ ὑπ᾽ ἀλγηδόνος καὶ ϑυμοῦ ἐξελαυνόμενα 
πρὸς τὸν κίνδυνον ὁρμᾶν, οὐϑὲν τῶν δεινῶν προορῶντα, ἐπεὶ 35 
οὕτως γε κἂν οἵ ὄνοι ἀνδρεῖοι εἶεν πεινῶντες" τυπτόμενοι γὰρ 
οὐκ ἀφίστανται τῆς νομῆς. [καὶ οἵ μοιχοὶ δὲ διὰ τὴν τιῖτὰ 

19. φεύγειν (ἦν) οἱ. Οοταθβ ἢ 34. φέρουσιν ΚΡ, ἀναφέρουσιν 
ΠὸῚ 32ὅ. φερόμενοι ΓΝ ΟΡ ΑἸᾷ, ΒΚ. Βτ., φερόμενα "ο. α. ΗδΙ. 
Ἐ, Ε. 12808, 28 | 20. ὠϑυτικώτατον Οδμΐοῖ (Δρ. Ζνειηρθγατη), κινη- 
τικώτατον Μὴ, τὸ ὁρμητικώτατον ΑἸά. [ 825. διὰ τὸ οτῃι. Π5 ΑἸά. 
ΒΕ. ἢν. ἢ} 88. ἐν ὕλῃ ἢ γ8] ἢ ἐν ἕλει βθοϊαάθπαδ 6886 οἱ. ὙἹοξουῖαβ 1 |} 
ἐν μοϑὺ ἢ οτν. Πὖ ὁ [|86. καὶ Γ Π᾿ ΚΡ [ εἶεν) ἂν εἶεν Π5 ΑἸ. ἢ 
11178,,1. καὶ --- 2, δρῶσιν 560]. Βαββονίαβ, ομι. ΗΒ]. (86 Ιϑσὶὺ Δ1.). 



602 Γ. 11. 11178, 3 -- 11178. 25. 

ἐπιϑυμίαν τολμηρὰ πολλὰ δρῶσιν.] [φυσικωτάτη γὰρ ἔοι- 
4πεν ἡ διὰ τὸν ϑυμὸν εἶναι, καὶ προσλαβοῦσα προαίρεσιν 
δ καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἀνδρεία εἶναι.Ϊ καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲ 
ὀργιξόμενοι μὲν ἀλγοῦσιν, τιμωρούμενοι δὲ ἥδονται" οἵ δὲ 
διὰ ταῦτα μαχόμενοι μάχιμοι μέν, οὐκ ἀνδρεῖοι δέ᾽ οὐ 
γὰρ διὰ τὸ καλὸν οὐδ᾽ ὡς ὃ λόγος, ἀλλὰ διὰ τὸ πάϑος" 
παραπλήσιον δ᾽ ἔχουσίν τι. Ἐ --- οὐδὲ δὴ οἵ εὐέλπιδες ὄντες 

10 ἀνδρεῖοι" διὰ γὰρ τὸ πολλάκις καὶ πολλοὺς νενικηκέναι 
ϑαρροῦσιν ἐν τοῖς κινδύνοις. παρόμοιον δέ, ὅτε ἄμφω 
ϑαρραλέοι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀνδρεῖον διὰ τὰ προειρημένα 
ϑαρραλέοι, οἱ δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι κρείττους εἶναι καὶ μη- 
ϑὲν ἀντιπαϑεῖν. τοιοῦτον δὲ ποιοῦσιν καὶ οἱ μεϑυσκόμενοι" 

1 εὐέλπιδες γὰρ γίνονται. ὅταν δὲ αὐτοῖς μὴ συμβῇ τοιαῦτα, 
φεύγουσιν" ἀνδρείου δ᾽ ἦν τὰ φοβερὰ ἀνθρώπῳ ὄντα καὶ 
φαινόμενα ὑπομένειν, ὅτε καλὸν καὶ αἰσχρὸν τὸ μή. διὸ 
καὶ ἀνδρειοτέρου δοκεῖ εἶναι τὸ ἐν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις 
ἄφοβον καὶ ἀτάραχον εἶναι ἢ ἐν τοῖς προδήλοις᾽ ἀπὸ 

30 ἕξεως γὰρ μᾶλλον, [ἢ καὶ] ὅτε ἧττον ἐκ παρασκευῆς" τὰ 
προφανῆ μὲν γὰρ κἂν ἐκ λογισμοῦ καὶ λόγου τις προέλοιτο, 
τὰ δ᾽ ἐξαίφνης κατὰ τὴν ἕξιν. --- ἀνδρεῖοι δὲ φαίνονται καὶ 

ΙΜ ἜΡΜΟ φί ἀγνοοῦντες. καὶ εἰσὶν οὐ πόρρω τῶν εὐελπίδων, χείρους δ᾽ 
ὅσῳ ἀξίωμα οὐδὲν ἔχουσιν, ἐκεῖνοι δέ. διὸ καὶ μένουσίν τινα 

86 χρόνον" οὗ δὲ ἠπατημένοι, ἐὰν γνῶσιν ὅτι ἕτερον ἢ ὑπο- 

ῶ. οὐ δή (οὐ δὴ οὖν 0 ΝΡ» ΑἸ4.) ἐστιν ἀνδρεῖα τὰ δι᾿ ἀλγη- 
δόνος ἢ ϑυμοῦ ἐξελαυνόμενα πρὸς τὸν κίνδυνον ροβὺ δρῶσιν 
δᾶ. ΓΙΠ ΝΡ ΑἸὰ. Ηδβ]. Αὐ. ΒΚ. Βγυ. [[| 2. φυσικωτάτη --- ὅ. εἶναι 
Ῥοβὺ 9. τὸ ἐπ]. Βδββουῖαβ [| γὰρ βαβοιη., δὲ ΚΡ ΑἸά., δ᾽ ο. ο. Ηεϊ. 
Ατν. ΒΚ. Βν. || 4. εἶναι ἀυὺ ν. ὅ. εἶναι ἀο]οπάσχη 6886 οἱ. Οο- 
τῶθβ ἢ καὶ βθουπᾶστη ΑΥ̓ΡΎΤΟΡΥ τα 416]. Οοτγᾶθβ οὐ ϑρθηρθὶῖαβ [} 
ὅ. ἀνδρεῖα εἶναι ἃ6]. ϑρθοπροίίαβ, εἶναι οἵα. ΓΝΡ Ατ. δὲ, αὖ 
γἱαούαγ, Η6]., 46]. πὰ φοχίαῃα Οοτδοβ || δὴ ΓΚΡῚ» ΒΚ. Βυ. ! 
ἢ. μαχόμενοι δαᾶ. ΚΡΤΙΡ || 18. κράτιστον ΠΠ| (ποβοῖο τὴ γϑοῦϑ), 
κρατέστους ΑἸά. { 16. τὸ ΜΡ, τὸ τὰ 1)» ἢ καὶ] καὶ μὴ Γ ΚΡ {}} 
20. ἢ καὶ 566]. βάδοτα., καὶ οτι. Γ' Π’! 3ὅ. ὑποπτεύσωσι ΟΡ ΑἸ]ά, 
Απ., ὑποπτεύσουσι 1)», ὑποπτεύουσιν Τ' ΚΡ, ὑποπτεύωσι Μ'͵ 

( 

12 

18 

"»Ἥ» - 
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, σά Χ. δά. ται ΤΣ β γαιυεὸ τὲ : 



Γ. 12. 1117ώ,. 26 --- ΤΠ, 18. 68 

πτεύσωσιν. φεύγουσιν. ὅπερ οἵ ᾿4ργεῖοι ἔπαϑον περιπεσόντες 
τοῖς Δάκωσιν ὡς Σικυωνίοις. 

[7 κ 9 - -" » “- 

οἵ τε δὴ ἀνδρεῖοι εἴρηνται ποῖοέ τινες. καὶ οἱ δοκοῦντες 12 
Ἐξ ᾿, 35 

ἀνδρεῖοι᾽ περὶ ϑάρρη δὲ καὶ φόβους ἡ ἀνδρεία οὖσα οὐχ 
ὁμοίως περὶ ἄμφω ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τὰ φοβερά. ὃ 80 
γὰρ ἐν τούτοις ἀτάραχος καὶ περὶ ταῦϑ᾽ ὡς δεῖ ἔχων ἀν- 

’ δν ω ΕΝ. ι , ἂν ἂν «ἢ ι ε 
2 δρεῖος μᾶλλον ἢ ὃ περὶ τὰ ϑαρραλέα. τῷ δὴ τὰ λυπηρὰ ὑπο- 

, ς 2 - , Ἁ ι ς 

μένειν, ὡς εἴρηται, ἀνδρεῖοι λέγονται. διὸ καὶ ἐπίλυπον ἡ 

ἀνδρεία. καὶ δικαίως ἐπαινεῖται" χαλεπώτερον γὰρ τὰ λυ- 
Ἁ « ᾿ Ὕ - οὕ; 2 ’ ΕΣ Ἁ 3 . 

8 πηρὰ ὑπομένειν ἡ τῶν ἡδέων ἀπέχεσϑαι. οὐ μὴν ἀλλὰ 8ὅ 

δόξειεν ἂν εἶναι τὸ κατὰ τὴν ἀνδρείαν τέλος ἡδύ. ὑπὸ τῶν τι1τὸ 
κύχλῳ δ᾽ ἀφανίζεσθαι, οἷον κἀν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν γί- 
ψεται. τοῖς γὰρ πύκταις τὸ μὲν τέλος ἧδύ, οὗ ἕνεκα, ὁ 

.« στέφανος καὶ αἵ τιμαί. τὸ δὲ τύπτεσϑαι ἀλγεινόν, εἴπερ 
 σάρκινοι, καὶ λυπηρόν, καὶ πᾶς ὃ πόνος" διὰ δὲ τὸ πολλὰ ὅ 
, δε εἶ ἀν ον δον 2. κοι , "» ᾿ ταῦτ᾽ εἶναι, μικρὸν ὃν τὸ οὗ ἕνεκα οὐδὲν ἡδὺ φαΐνεται ἔχειν. 
4 εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν, ὃ μὲν ϑάνατος 

καὶ τὰ τραύματα λυπηρὰ τῷ ἀνδρείῳ καὶ ἄκοντι ἔσται, 
ε “ ὩΡντἂν ᾿ ἊΦ 2 ᾿ ι ΄ ᾿ 
ὑπομενεῖ δὲ αὐτὰ ὅτι παλὸν ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. καὶ 
ὅσῳ ἂν μᾶλλον τὴν ἀρετὴν ἔχῃ πᾶσαν καὶ εὐδαιμονέστε- τὸ 
θοὸς ἧ: μᾶλλον ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ λυπήσεται᾽ τῷ τοιούτῳ 

᾿ ,ὔ -" ᾿ τ 2 - 9 

γὰρ μάλιστα ξῆν ἄξιον, καὶ οὗτος μεγίστων ἀγαθῶν ἀπο- 

στερεῖται εἰδώς" λπηρὸν δὲ τοῦτο. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἀνδρεῖος, 
ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον, ὅτι τὸ ἐν τῷ πολέμῳ καλὸν ἀντ᾽ 

ὅ ἐκείνων αἱρεῖται. οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως τὉ 
ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτεται. 

΄ 2 ϑ94«ν 3 ΄ Ἁ Ἁ ΄ ᾽ ὃ στρατιώτας δ΄ οὐδὲν ἴσως κωλύει μὴ τοὺς τοιούτους κρατίστους 
τ εἶναι. ἀλλὰ τοὺς ἧττον μὲν ἀνδρείους, ἄλλο δ᾽ ἀγαϑὸν μη- 

ἵ 

1117}, 1. εἰ --- τό. αἱρεῖται ροβὲ 16. ἐφάπτεται τὶ. ἘποΚο- 
ἰὰβ [ δὴ ΓῸΡ ΑἸὰ. Ἠδ]. Ατ., δὲ Π’", δὲ δὴ ΚΡ || 9. ὑπομενεῖ 
Μυτοίαβ, ὑπομένει ΤΠ ΑἸά. Ατ. ΒΚ. Ἦτ. ἢ! 10. ἔχει ΚΡ, ἔχοι 
ΜῈ 11. λυπήσεται ΚΡ ΑἸα. οὖ, υὐ νἱάοίαγ, Τ', λυπεῖται 1, 
λύπη ἔσται ΝῸ ΟΡ, λυπηϑήσεται ΟδεδαθοπαΒ ΒΚ. Ἐγ. εὐ, αὐ νἱ- 
ἀρίαγ, ἀπ. 



θά ΓΤ. 19. 1117170, 19 --- 18. 11188, 1. 

( 

δὲν ἔγοντας᾽ ἕτοιμοι γὰρ οὗτοι πρὸς τοὺς κινδύνους, καὶ τὸν 

90 βίον πρὸς μικρὰ κέρδη καταλλάττονται. 
18 περὶ μὲν οὖν ἀνδρείας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω (τί γάρ: 

ἐστιν, οὐ χαλεπὸν τύπῳ γε περιλαβεῖν ἐκ τῶν εἰρημένων)". 
μετὰ δὲ ταύτην περὶ σωφροσύνης λέγωμεν. δοκοῦσι γὰρ 
τῶν ἀλόγων μερῶν αὗται εἶναι αἵ ἀρεταί. ὅτι μὲν οὖν 

85 μεσότης ἐστὶν περὶ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη, εἴρηται ἡμῖν 
(ἧττον γὰρ καὶ οὐχ ὁμοίως περὶ τὰς λύπας ἐστίν)" ἐν τοῖς 

αὐτοῖς δὲ καὶ ἡ ἀκολασία φαίνεται. περὶ ποίας οὖν τῶν 
ἡδονῶν, νῦν ἀφορίσωμεν. διῃρήσϑωσαν δὴ καὶ αἵ σωματικαὶ 
καὶ αἱ ψύχιπαί, οἷον φιλοτιμία φιλομάϑεια᾽ ἑκάτερος γὰρ 

80 τούτων χαίρει, οὗ φιλητικός ἐστιν, οὐδὲν πάσχοντος τοῦ σώ- 
ματος, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς διανοίας. οἵ δὲ περὶ τὰς τοιαύ- 
τας ἡδονὰς οὔτε σώφρονες οὔτε ἀκόλαστοι λέγονται" ὁμοίως 
δὲ οὐδ᾽ οἵ περὶ τὰς ἄλλας ὅσαι μὴ σωματικαί εἶσιν. τοὺς 
γὰρ φιλομύϑους καὶ διηγητικοὺς καὶ περὶ τῶν τυχόντων 

8ὅ κατατρίβοντας τὰς ἡμέρας ἀδολέσχας. ἀκολάστους δ᾽ οὐ 
11188 λέγομεν, οὐδὲ τοὺς λυπουμένους ἐπὶ χρήμασιν ἢ φίλοις. περὶ 

δὴ τὰς σωματικὰς εἴη ἂν ἡ σωφροσύνη, οὐ πάσας δὲ οὐδὲ 
ο ταύτας᾽ οἵ γὰρ χαίροντες τοῖς διὰ τῆς ὄψεως; οἷον χρώ- 

μασι καὶ σχήμασι καὶ γραφῇ. οὔτε σώφρονες οὔτε ἀκό- 
δ λαστοι λέγονται᾽ καίτοι δόξειεν ἂν εἶναι χαὶ ὡς δεῖ χαί- 

ρειν καὶ τούτοις, καὶ καϑ᾽ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν. ὁμοίως 
δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ τὴν ἀκοήν᾽ τοὺς γὰρ ὑπερβεβλημένως 

21. γάρ ἐστιν ϑυβοιι., δ᾽ ἐστὶν ΤΠ ΑἸὰ. Ατ. ΒΚ, Βχ. {[ 38. 
δοκοῦσι --- 34. ἀρεταί 560]. Βγ. (Πἰβὶ ἴα ]1οΥ, τϑοίθ) {|26. τῇ ἀν- 
δρεία ροβὺ ὁμοίως δα. Π΄, 6. ὁ. οτι. Ἦδθ]. Ατ. {ἐστὲ περὶ τὰς 
(τὰς οτα. Μὴ) λύπας Τ' ΠΝ" ΑἸ. ΒΚ. Βν. {[|ωτοῖς αὐτοῖς} τού- 
τοις ΓΠῚΝΡ ΑἸἹά. Ηδ]. Ατ- [ 38. νῦν οἵη. ΠἪ, ο. ο. δθὰ. Απ. 
Η6]. Ατ. ἢ δὴ ϑαβοια,, οὖν ΜΡ, δὲ ο. 6. Αη. Ηδ8]. ΒΚ. Β:. ᾿| καὶ 
αἵ σωματικαὶ καὶ αἵ ψυχικαί Π' Η6]., αἵ ψυχικαὶ καὶ αἵ (αἴ 
οτὰ. Μ᾽) σωματικαί Γ᾽ Π" ΑἸᾺ. Ατ, ΒΚ. Βγ, ||. 80. τούτῳ ϑοδ!ροσ ἢ 
84. διηγηματικοὺς ΜΡ ΑΙά., διηγητικοὺς ο. 6. Ηδ6]. ἢ 8ὅ. ἀδο- 
λέσχους Οὗ ΑἸὰ, Ἠδ]. [ἰ 1118, 2. δὴ ϑαδοιῃ., οἱι. Γ΄, δὲ ὁ. ὁ. 
Ηδ6]. Αν. ΒΚ. Βυ. 1π ὑδχύα. 
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Γ. 18. 1118ὲ,8 -- 11188,, 80. θῦ 

ΕΡΈΒΣ μέλεσιν ἢ ὑποκρίσει οὐθεὶς ἀκολάστους λέγει, οὐδὲ 
τοὺς ὡς δεῖ σώφρονας. οὐδὲ τοὺς περὶ τὴν ὀσμήν, πλὴν κατὰ 
συμβεβηκός" τοὺς γὰρ χαίροντας μήλων ἢ δόδων ἢ ϑυμια- τὸ 
μάτων ὀσμαῖς οὐ λέγομεν ἀκολάστους, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς 
μύρων ἢ ὄψων" χαίρουσι γὰρ τούτοις οἵ ἀκόλαστοι, ὅτι 

8 διὰ τούτων ἀνάμνησις γίνεται αὐτοῖς τῶν ἐπυϑυμητῶν. ἴδοι 
δ᾽ ἄν τις καὶ τοὺς ἄλλους. ὅταν πεινῶσιν. χαίροντας ταῖς 

τῶν βοωμάτων ὀσμαῖς" τὸ δὲ τοιούτοις χαίρειν ἀκολάστου. 15 
1 τούτῳ γὰρ ἐπιϑυμητὰ ταῦτα. οὐκ ἔστιν δὲ οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ξῴοις κατὰ ταύτας τὰς αἰσϑήσεις ἡδονὴ πλὴν κατὰ συμ- 

βεβηκός. οὐδὲ γὰρ ταῖς ὀσμαῖς τῶν λαγῳῶν αἵ κύνες χαί- 
ρουσιν, ἀλλὰ τῇ βρώσει. τὴν δ᾽ αἴσϑησιν ἡ ὀσμὴ ἐποίη- 

σεν οὐδὲ ὃ λέων τῇ φωνῇ τοῦ βοός, ἀλλὰ τῇ ἐδωδῇ. ὅτι 30 

δ᾽ ἐγγύς ἐστιν, διὰ τῆς φωνῆς ἤσϑετο, καὶ χαίρειν δὴ ταύτῃ 
φαίνεται" ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ἰδὼν [ἢ εὑρὼν} ἔλαφον ἢ ἄγριον 

- αἶγα, ἀλλ᾽ ὅτι βορὰν ἕξει. περὶ τὰς τοιαύτας δὴ ἡδονὰς 
ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀκολασία ἐστὶν ὧν καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα 

κοινωνεῖ, ὅϑεν ἀνδραποδώδεις καὶ ϑηριώδεις φαίνονται" 38 

9 αὗται δ᾽ εἰσὶν ἁφὴ καὶ γεῦσις. φαίνονται δὲ καὶ τῇ γεύσει 
ἐπὶ μικρὸν ἢ οὐϑὲν χρῆσθαι" τῆς γὰρ γεύσεώς ἐστιν ἣ 
κρίσις τῶν χυμῶν. ὅπερ ποιοῦσιν οἵ τοὺς οἴνους δοκιμάξοντες 
καὶ τὰ ὄψα ἀρτύοντες᾽ οὐ πάνυ δὲ χαίρουσι τούτοις, ἢ) οὐχ 
οἵ γε ἀκόλαστοι. ἀλλὰ τ ἀπολαύσει. ἣ γίνεται πᾶσα 30 

4’ 

9. οὐδὲ -- 28. ἕξει] ὑούπμι Ἰοσαπὶ Υἱχ ΒΒ ΏΤη 6586 οθηβϑῦ 
Ἐν. ἢ 12. ἢ Π' Ατ., καὶ ΤΠ" ΑἸά. Ηδ6]. ΒΚ. Εν. {|18. ἔδοι --- 
15. ὀσμαῖς εδα Ἐν., --- 10. ταῦτα ζοτίαββθ βθοϊμἀθπηαδ, θ588 Ραΐαΐ 
βαβοιῃ. { 18. ἐπιϑυμητῶν ΤΓ΄ΟΡ Ἠδβ]. Ατ. ; ἐπυϑυμημάτων Κὺ, ἐπι- 
ϑυμιῶν Π5 ΑἸα, 14. δ᾽] γὰρϑ ΘΌΒΘΙΩ. Ι 1ὅ. «ἀεὶ» χαίρειν 
ϑιβθιη. [| 16. τούτων ΠΞ ΚΌΝΡ ΑἸἹά. Αν. ἢ ἐπιϑυμητὰ ΗΒ ΝΡΟΡ, 
ἐπιϑυμήματα Π᾿ ΚΡ ΑἸᾺ. Ατ., ἐπιϑὺ ητὸν (ἢ) ΓῚ οὐδ᾽ ἐν] οὐδὲ 
ΠΣ Νὴ ΑΙά. Αν. Βικ. Βνυ. (ἴουβ. ̓ τϑοὐθ) ἶ 19. δ᾽ ροβὺ αἴσϑησιν Π5 ! 
22. ἢ εὑρὼν, ἰπ ααῖθτι8 γϑοΐθ μαρϑιὺ ἢσ., 560]. ϑαβθι. {|28. δὴ 
ΤΠ" ΑἸὰ, Ηρ]. Ατ,, δ᾽ ΠΗ} 36. δὲ Ἠδ]. Ατν. ΜΆΘπβομον, δ᾽ οὗ 
πνοτε νες ἯΠ ὅλο ὁ. 6, Δ. ΒΚ. ! 28. χυμῶν ΜῦῸΟν Η6]., ᾿χυλῶν 

Αβιβυ. ἘΠΏ. Νίο. ὃ 



οὐ ταξο ,ὦ ἮΝ 

66 Γ. 18. 11188, 81 -- 1118, 22. 

δι’ ἁφῆς καὶ ἐν σιτίοις καὶ ἐν ποτοῖς καὶ τοῖς ἀφροδισίοις 
λεγομένοις. διὸ καὶ ηὔξατό τις ὀψοφάγος ὧν τὸν φά- 

φυγγα αὑτῷ μακρότερον γεράνου γενέσϑαι. ὡς ἡδόμενος τῇ 
1118» ἁφῇ. κχοινοτάτη δὴ τῶν αἰσϑήσεων καϑ᾿ ἣν ἡ ἀκολασία" 

καὶ δόξειεν ἂν δικαίως ἐπονείδιστος εἶναι, ὅτι οὐχ ἧ ἄνϑρω- 
ποί ἐσμὲν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἣ ξῷα. τὸ δὴ τοιούτοις χαίρειν 
καὶ μάλιστα ἀγαπᾶν ϑηριῶδες. καὶ γὰρ αἵ ἐλευϑεριώταται 

5 τῶν διὰ τῆς ἁφῆς ἡδονῶν ἀφήρηνται, οἷον αἱ ἐν τοῖς γυμνα- 
σίοις διὰ τρίψεως καὶ τῆς ϑερμασίαξ, γινόμενοι" οὐ γὰρ περὶ 

πᾶν τὸ σῶμα ἧ τοῦ ἀκολάστου ἁφή, ἀλλὰ περί τινα μέρη. 

τῶν δ᾽ ἐπιϑυμιῶν οἷ μὲν κοιναὶ «αἱ φυσικαὶ δοκοῦσιν 
εἶναι, αἱ δὲ ἴδιοι καὶ ἐπίϑετοι" οἷον ἡ ἡ μὲν τῆς τροφῆς φυσι" 

10 πᾶς γὰρ ἐπιθυμεῖ ὁ ἐνδεὴς ξηρᾶς ἢ ὑγρᾶς τροφῆς; ὁτὲ δ᾽ 
ἀμφοῖν, καὶ εὐνῆς, φησὶν Ὅμηρος. ὃ νέος καὶ ἀκμάξων" 

τὸ δὲ τοιᾶσδε ἢ τοιᾶσδε, οὐκέτι πᾶς. οὐδὲ τῶν αὐτῶν. διὸ 

φϑένξκοι ἡμέτερον εἶναι. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει γέ τι καὶ φυσι- 

κόν" ἕτερα γὰρ ἑτέροις ἐστὶν ἡδέα. καὶ ἔνια πᾶσιν ἡδίω 

τ τῶν τυχόντων. ἐν μὲν οὖν ταῖς, φυσικαῖς ἐπιϑυμίαις ὀλίγοι 

ἁμαρτάνφυσιν καὶ ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ τὸ πλεῖον (τὸ γὰρ ἐσϑέειν τὰ 
τρῆρανᾷ πίνειν ἕως ἂν ὑπερπλησϑῇ, ὑπερβάλλειν ἐστὶ 
τὸ κατὰ φύσιν τῷ πλήϑει᾽ ἀναπλήρωσις γὰρ τῆς ἐνδείας 
ἡ φυσικὴ ἐπιϑυμία᾽ διὸ λέγονται οὗτοι γαστρίμαργοι, ὡς 

90 παρὰ τὸ δέον πληροῦντες αὐτήν᾽ τοιοῦτοι δὲ γένονται οἵ λίαν 
ἀνδραποδώδεις)" περὶ δὲ τὰς ἰδίας τῶν ἡδονῶν πολλοὶ καὶ 
πολλαχῶς ἁμαρτάνουσιν. τῶν γὰρ φιλοτοιούτων λεγομένων 

82. εὔξατό ΤΟΝ», εὔξαιτό ΜΡ, ηὔξατο Ὁ. 6. Ηδθ]. {τὶς Π5 
9. Ατ. οὗ, αὖ νἱαθύαν, ΑἸ... τις Φιλόξενος ὃ ὁ (ὃ οτη. ΝΡ ΑἸά. Η61.) 
ἐρύξιος Τ᾽ ΡΟ ΑἸἹὰ, Ηϑὶ. δὲ δουσ. ἷ ἘΡ' τις Φιλόξενος ὃ εὔξιος 
Οἱ οὖ Ῥυ. ΚΡ, οἵη. Ηδ|} 38. ἡδόμενος ἡ ̓δ᾽ ἁφὴ Ῥατ 1417, μενέ- 
ἕενος ἡ δ᾽ ἁφὴ ΜΡ, ἡδόμενος τῇ ἁφῇ. ἡ δὲ ἁφὴ Γ-ΑΙάα. 1} 
1118}, 1. τὸ 864. Κν ΑἸά. Ηβ]. [[8. καὶ φυσικαὶ δα, δοαίσον ἢ 
10. ὁ ἐνδεὴς ὅταν ἐνδεὴς ἡ Τ ΠῚ ΝΡ ΑἸα. Αἴ. { 18. πᾶς] παν- 
τός οἱ. Βγ. {18. καὶ οῃ. ΓΠῚ Ατ., ὁ. 6. δᾶ. ΗΕ]. {| 17. ἕως 
πλησϑῆι ΠῚ} 21. ἡδονῶν] ἐπιϑυμιῶν οἱ. Βαββονίθβ. 

( 

10 

᾿ 

} 

ς᾽ 
᾿ 

[ 

ΑΕ ΡΥ ΤΥ ΡΝ 



5. Θέ δεναα. πέζο(ε δ 6.54. σγετγα κι πζι “νέαν ἐπ - 5 "σα κα 

ἀξ τε τατος ἐ τ ρΣΣ Ἐαττς πΟ Τ᾿ μένου μφτοὶ πὰψο τε τ τς 



"δ; οὐ πάνυ γ' Ὕνονται. “ἀτιεά σοι κέ Δι ἐσέ. οτεγάκικάτεεα α΄ ἄκαε ες, 

δ΄ ΠῚ πον ἜΣ ἢ Ἰριρ σέρνω ἢ 

ἸΕδευνεν ΚΣ 

ἐν, ὥεια τοξζῶ «ποι αι “χει αστσς (ώς δξι τ τὸ καλὸν) ἐν -ατοσέ- 

; -πἰς είν οί. «6 (ὑγέςεωαν, οὐ σαν} α.ξ Ζὥζιε.-σ α.Ζωο ς συν“. ΖΞ «“Φ 
᾿δλγλακίο ο΄Δαοσάςσζε ατἰὐρίαἐ α 2ε. κάκ, 2» πεξδαϊζέωε (τὰ “ΡΆΟΥΣ 

ΣΑΣ ΣΕ ῶ ς τερον ᾿ 

ᾳ 



Γ. 18. 1118, 28 -- 14. 1119ὼ, 11. ΠΥ] 
ΧΙ 
“ἢ τὸ "ζδίρειν οἷς μὴ δεῖ, ἢ τὸ ἰμλρχοα ἢ ὡς οἱ πολ- 

λοί. ἢ μὴ ὡς δεῖ. κατὰ πάντα δὴ οἱ ἀκόλαστοι ὑπερ- 

βάλλουσιν" καὶ γὰρ χαίρουσιν ἐνίοις οἷς οὐ δεῖ (μισητὰ 25 

γάρ). καὶ εἴ τισιν δεῖ χαίρειν τῶν τοιούτων, μᾶλλον ἢ δεῖ 
καὶ ἢ ὡς οἵ πολλοὶ χαίρουσιν. 

ἡ μὲν οὖν περὶ τὰς ἡδονὰς ὑπερβολὴ ὅτι ἁκολασία καὶ 
ὄ ψεκτόν, δῆλον" περὶ δὲ τὰς λύπας οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας 
τῷ ὑπομένειν λέγεται σώφρων οὐδ᾽ ἀκόλαστος τῷ μή. ἀλλ᾽ ὃ 80 

μὲν ἀκόλαστος τῷ λυπεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ, ὅτι τῶν ἡδέων 

οὐ τυγχάνει (αὶ τὴν λύπην δὲ ποιεῖ αὐτῷ ἡ ἡδονή), 
ὃ δὲ σώφρων τῷ μὴ λυπεῖσϑαι τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ἡδέος. 

6 ὁ μὲν οὖν ἀκόλαστος ἐπιθυμεῖ τῶν ἡδέων πάντων ἢ τῶν 14 ἰλῤς 

μάλιστα, καὶ ἄγεται ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ὥστε ἀντὶ τῶν 

ἄλλων ταῦτα αἱρεῖσθαι, διὸ καὶ λυπεῖται καὶ ἀποτυγχάνων 
καὶ ἐπιθυμῶν (μετὰ λύπης γὰρ ἡ ἐπιϑυμία᾽ ἀτόπῳ δ᾽ 
ἔοικεν τὸ δι᾿ ἡδονὴν λυπεῖσθαι)" ἐλλείποντες δὲ περὶ τὰς 
ἡδονὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ χαίροντες οὐ πάνυ γίνονται. . οὐ γὰρ 
ἀνϑρωπική ἐστιν ἡ τοιαύτη ἀναισϑησία. καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ 
ἕῷα διακρίνει τὰ βρώματα. καὶ τοῖς μὲν χαίρει τοῖς δ᾽ οὔ" 

εἶ δέ τῳ μηϑέν ἐστιν ἡδὺ μηδὲ διαφέρει ἕτερον ἑτέρου, πόρρω 
ἂν εἴη τοῦ ἄνϑρωπος εἶναι. οὐ τέτευχε δ᾽ ὀνόματος ὃ τοιοῦ- 1ὸ 

8 τὸς διὰ τὸ μὴ πάνυ γίνεσϑαι. ὃ δὲ σώφρων μέσως περὶ ταῦτα 

-: ϑι 

59. χῷὰ ἘΚΌΤΟΝΡ. Α]α. ΑἸ, Αν. ΒΚ. Ἐν. ἢ τὸ Νὺ ΟΡ», τῷ 
Ὁ, -ΔῸ ᾿Αζ. ΒΚ. Ἐν. || μᾶλλον, ἢ ΒΚ. Ἐν. ἢ ὦ ὡς 860]. αα - 
ἐϊπβ ἢ 34. ὡς δεῖ ΓῸΡ Αἡ, Ατ., ἢ ὠδὶ ΚΡ, ὡς δεῖ ἢ ὦ δεῖ 1Τ,»,. 
ὡς δεὶ ἢ ὦ μὴ δεῖ Μ᾽, ὡς δεῖ ἣ τῇ ᾧ δεῖ ΑἸ. 1 δὴ Μυ, δ᾽ 6.6. 
Αγ. ΒΚ. Βν. ἢ 326. χαὶ εἴ ΓΙ ΗΕΙ. Ατ., καὶ ἐπί πὸ πᾶν ἐπί 
ΑΙὰ, ἢ} (ἢ οὐχ ὡς δεῖ ἢ μᾶλλον. Βύβοτα, Ι 21. καὶ ἢ ὡς ΚΡ, ἢ 
καὶ ὡς ΑἸά., καὶ ὡς οὖχ ΝΡ, καὶ οὐχ ὡς Ρ' Ηβ]., καὶ ὡς 6. 6. 
ΑΥ. ΒΚ. Ἐν. Ἰ ἄρέθοῦσιν ς καὶ οὐχ ὡς ,δεῖν οἱ. ΤΕυτούυβ 80. 
οὐδ᾽ ἀκόλαστος ΓΠΊΟΡ α Π.». ὁ δ᾽ ἀκόλαστος ΑἸὰ.; ἀκόλαστος 
δὲ Π5 Βκ. Ἐν. | 88. καὶ τῷ ἀπέχεσθαι ροεὺ ἀπουσίᾳ δα. ΓΠ3 
Νν ΑἸᾷ. ΒΚ. Βγ., οἵαὰ. Π1΄ οὗ, αὖ νἱἀδίαν, Δ. δὶ. συ. || 11198,. 
8. ἄλλων] καλῶν Μαυτγοίαβ Ἷ ὅ. τὰ πηὶδ περὶ δα. Π' (ἴοτϑ, 
τϑοῦθ) [| 9. δή ϑάβοϑιη. ἢ 10. δ᾽] δὴ ἂῃ τ᾿  ὅαβοϑυα. ἢ ὀνόματος 
ῬΡοβὺ τοιοῦτος ΓΠ" ΝΟ ΑἸα, ΒΚ. Ἐν. 

δ 



68 Γ. 14. 11198, 12 --- 16. 1119, 2. 

Ἅ» " .- ΄ ν ν ΄ ; 3 ᾿Ὶ -» ΣῊ ἔχει. οὔτε γὰρ ἥδεται οἷς μάλιστα ὃ ἀκόλαστος, ἀλλὰ μᾶλ- 
λον δυσχεραίνει. οὐδ᾽ ὅλως οἷς μὴ δεῖ οὐδὲ σφόδρα τοιούτῳ 
οὐδενί, οὔτ᾽ ἀπόντων λυπεῖται οὐδ᾽ ἐπιϑυμεῖ,, ἢ μετρίως, οὐδὲ 

1 μᾶλλον ἢ) δεῖ, οὐδ᾽ ὅτε μὴ δεῖ, οὐδ᾽ ὕλως τῶν τοιούτων οὐδέν᾽ 
ἃ δὲ πρὸς ὑγίειάν ἐστιν ἢ πρὸς εὐεξίαν ἡδέα ὄντα, τούτων 
ὀρέξεται μετρίως καὶ ὡς δεῖ, καὶ τῶν ἄλλων ἡδέων μὴ ἐμ- 
ποδίων τούτοις ὄντων ἢ παρὰ τὸ καλὸν ἢ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν. 
ὃ γὰρ οὕτως ἔχων μᾶλλον ἀγαπᾷ τὰς τοιαύτας ἡδονὰς τῆς 

30 ἀξίας" ὁ δὲ σώφρων οὐ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὡς ὃ ὀρϑὸς λόγος. 
1ὅ ἑκουσίῳ δὲ μᾶλλον ἔοικεν ἡ ἀκολασία τῆς δειλίας. Χατ, 

ἣ μὲν γὰρ δ ἡδονήν, ἣ δὲ διὰ λύπην, ὧν τὸ μὲν αἷφετόν, 

τὸ δὲ φευκτόν᾽ καὶ ἡ μὲν λύπῃ ἐξίστησι καὶ φϑείρει τὴν 5 

τοῦ ἔχοντος φύσιν, ἡ δὲ ἡδονὴ οὐδὲν τοιοῦτο ποιεῖ. μᾶλλον 
95 δὴ ἑκούσιον. διὸ καὶ ἐπονειδιστότερον. καὶ γὰρ ἐϑισϑῆναι 

ῥᾷον πρὸς αὐτά" πολλὰ γὰρ ἐν τῷ βίῳ τὰ τοιαῦτα, καὶ οἵ 
ἐθϑισμοὶ ἀκίνδυνοι, ἐπὶ δὲ τῶν φοβερῶν ἀνάπαλιν. δόξειε 3 
δ᾽ ἂν οὐχ ὁμοίως ἑκούσιον ἡ δειλία εἶναι τοῖς καϑ᾽ ἕκαστον 

ΧΑ, ἢ } Ἁ Μ “- ᾿ ᾿ ΄ [χὰ 

αὐτὴ μὲν γὰρ ἄλυπος, ταῦτα δὲ διὰ λύπην ἐξίστησιν, ὥστε 

80 καὶ τὰ ὅπλα δίπτειν καὶ τὰ ἄλλα ἀσχημονεῖν" διὸ καὶ δοκεῖ 
βίαια εἶναι. τῷ δ᾽ ἀκολάστῳ ἀνάπαλιν τὰ μὲν καϑ᾽ ἕκαστα 4 

ἑκούσια (ἐπυϑυμοῦντι γὰρ καὶ ὀρεγομένῳ)., τὸ δ᾽ ὅλον ἧττον. 
οὐϑεὶς γὰρ ἐπιϑυμεῖ ἀκόλαστος εἶναι. 

τὸ δ᾽ ὄνομα τῆς ἀκολασίας καὶ ἐπὶ τὰς παιδικὰς ἁμαρτίας δ 

1τι9υ φέρομεν" ἔχουσι γάρ τινα ὁμοιότητα. πότερον δ᾽ ἀπὸ ποτέρου 
καλεῖται, οὐϑὲν πρὸς τὰ νῦν διαφέρει, δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ ὕστερον 

18. οὐδ᾽ -- οὐδὲ ΒΑΒΒΟΥΪΆΒ, οὔϑ᾽ - οὔτε Π ΒΚ. Βυ,, οὔτε 
- οὔτε ΑἸά. || 14. οὐδ᾽ οὔτ᾽ Κν, οὔτε δ᾽ ΟΡ 18. ἢ δεῖ ΤΊ ΗΘΙ., 
ἢ δεῖ οὐϑ᾽ ἕν ΚΙ, ἢ ἢ δεῖ οὐϑενὶ νο] οὐδενὶ 6. 6. ΑἸ. {{οὐϑέν ΒΚ., 
οὐϑενός γε] οὐδενός ΓΠ ΑἸΑ. || 10. ἃ] ὅσα Γ΄ Π" ΑἸᾺ. Ηδϑ]. ΒΚ. 
᾿σ. οὖ γρ. πιρ'. ΟΥ μ{ 2ὅ. δὴ Αὐργυτόρυ αβ, δ᾽ ΓΠ Ατ. ΑἸὰ. ΒΚ. 
Ἐν. || ἑκούσιον οοΥγιρύθτη 6886 Ῥθυρθυδι οθηβοϑῦ μὲν. [[ἐπονειδιστό- 
τερον Γ ΠῚ Νὺ ΟΡ ΑἸα, Αῃ, ΗΒ]. Ατ., ἐπονείδιστον ΚΡ τ. ἢ 26. δάιον 
ΤΟ ΝΡ ΑἸ. Απ. Ηδὶ., ῥάιδιον ΓΙ ΜΡ Αὖὐ, Βγ. || 38. ἑκούσιον ᾿ 
ΝΡ ΑἸὰ. Απ. Η6]. οὗ γ γρ. τηρ. ΟΡ, ἀκούσιον Ατ., φευχτὸν ΠῚ 29. 
αὐτὴ ΒΚ., αὕτη Γ΄ ΠΉΒ ΝΡ ΑἸΙά. Ατ. ἢ 84. καὶ οι. Π5" ΑἸ. ΑΥ. 



ΑΣΑ Ν, ἠζεφα  «ςςν 

: 
ΗΒ 

πασϑεννννννννν 

Ἐπ ΔΨ δον, λεξαι ματα ὍΣ 
“ὐὐχακύν κα σε νέες ἐσ 4 «ες ἐἾΉ : Σ 

δικες σφιν. ἐὐάο. ἐπ γκειέκικει, ἐς͵ὦ “Ξώακαςσ. «σ6-:- ἜΤΟΣ 
βῖδς τρο  Ὑ ὑεῖς ῴυσες “ Ζὰ. Ἄσυ"εςεἐ σι “τό-τιι...2.... ζΖξξζε.. τ 

25. ἄκικ,πριυ-“ ρίζα. ὡς γυισιε.- “ΖΚ 4... “2. Ξ:««ςειζο. 

δςεξο͵ ἡρῖς ὯΝ ἃς π-Ξατιιι εκ, .Ζ 6 «. ψα.«-ζε πειέοο οέζο- 



λει νεσι αἰ αξι τα σέ εἰ οέσως ( ὥσπερ Ὁ δέίκ«εος) 

τς χρῆμα γε νος ἐεδετἐνσήτθςς Ἀπ παν σΣτανο 
αρ 

“ν“αοςύνε ζ  Ύντς ἱ 

4.0. τὴν δὲ ἀσωπέμν- β.-ὲ Ζξρ, ΖΖαλι.. “««-ἀΦνε- 

«ἴα σις σοτες  Ζιεα Ζεάρ είς. 7[δι. : εὐ ο 



Γ. 18. 1119, 8 --- 4. 1. 1119}, 80. 69 

(ΧΙ 
ὁ ἀπὸ τοῦ προτέρου. οὐ κακῶς δ᾽ ἔοικεν μετενηνέχϑαι᾽ κεκολάσϑαν 
γὰρ δεῖ τὸ τῶν αἰσχρῶν ὀρεγόμενον καὶ πολλὴν αὔξησιν ἔχον, 
τοιοῦτον δὲ μάλιστα ἡ ἐπιϑυμία καὶ ὃ παῖς" κατ᾽ ἐπιϑυμίαν ὅ 
γὰρ ξῶσιν καὶ τὰ παιδία. καὶ μάλιστα ἐν τούτοις ἡ τοῦ ἡδέος. ὁ 

τ ὄρεξις. εἰ οὖν μὴ ἔσται ἀπρλλες χῶ τάδ τὸ ἜζηοΣ; ἥπὶ πολὺ ἔεσπιοος 
ἥξει" ἄπληστος γὰρ ἡ τοῦ ἡδέος ὄρεξις καὶ πανταχόϑεν τῷ 
ἀνοήτῳ. καὶ ἡ τῆς ἐπιϑυμίας ἐνέργεια αὔξει τὸ συγγενές, 
κἂν μεγάλαι καὶ σφοδραὶ ὦσιν, καὶ τὸν λογισμὸν ἐκκρούουσιν. 10 
διὸ δεῖ μετρίας εἶναι αὐτὰς καὶ ὀλίγας, καὶ τῷ λόγῳ ϑήρι Ὁ 

8 ϑὲν ἐναντιοῦσϑαι. τὸ δὲ τοιοῦτον εὐπειϑὲς λέγομεν καὶ κεο 

λασμένον, ὥσπερ δὲ τὸν παῖδα δεῖ κατὰ τὸ πρόσταγμα 
τοῦ παιδαγωγοῦ ζῆν, οὕτως καὶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν κατὰ τὸν 

9 λόγον. διὸ δεῖ τοῦ σώφρονος τὸ ἐπιϑυμητικὸν συμφωνεῖν τ 
τῷ λόγῳ" σκοπὸς γὰρ ἀμφοῖν τὸ καλόν, καὶ ἐπιϑυμεῖ ὃ 
σώφρων ὧν δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε᾽ οὕτω δὲ τάττει καὶ ὁ 
λόγος. 

Δ. 
«ὦ. .Σ »ν , ι ’, , 

41: ταῦτ οὖν ἡμῖν εἰρηήσϑω περὶ σωφροσύνης" λέγω- ἀϑ τον 

μὲν δ᾽ ξξῆς περὶ ἐλευϑεριότητος. δοκεῖ δὲ εἶναν περὶ χρή- 22 
ματὰ μεσότης" ἐπαινεῖται γὰρ ὃ ἐλευϑέριος οὐκ ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς, οὐδ᾽ ἐν οἷς ὃ σώφρων, οὐδ᾽ αὖ ἐν ταῖς κρίέ- 
σεσιν, ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μᾶλλον δὲ 25 

3 ἐν τῇ δόσει. χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὕσων ἡ ἀξία νο- 
8 μίσματι μετρεῖται. ἔστι δὲ καὶ ἡ ἀσωτία καὶ ἡ ἀνελευϑερία 
περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις" καὶ τὴν μὲν ἀνε- 
λευϑερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον ἢ δεῖ περὶ χρή- 
ματα σπου δάξουσῖο τὴν δὲ ἀσωτίαν ἐπιφέφομεν ἐνίοτε συμ- 80 

1119}, 4. τὸ] τὸν ΓᾺΡ Μὴ ἢ ἔχοντα ΓΜ || ὁ. καὶ διΐθ μά- 
λιστα οτὰ. Κὺ ΜῈῸ [| ἐν] δὲ ἐν ΜΡ} ἡ] γὰρ καὶ ἡ ΚΡ! 8. πάν- 
τοϑεν ΚΡ ΉΥ, (ἔογβ. σϑοΐθ) [ 11. αὐτὰς απίθ εἶναι ΤΠ) ΑἸᾶ,, οτι. 
ΓΜ ἢ 12. καὶ ὁπ. Κ᾽, βθο]. Εν. (ἔοτβ. τϑοΐθ)}} 18. δὲ] γὰρ Γ᾿ Π3 
ἨΞ8]. Αν. ΑἸά. ΒΚ. ἢ 17. καὶ ὡς δεῖ οτα. Π5, ο. ὁ. δα. Ηδ6]. ΑΥ. 

110. ΤΥὕῴ. ΚΡΟν -- ΠῚ ΤῊΝ -- Π3 
1119, 19. λέγομεν Π5}} 22. ἡ Ῥοβὺ εἶναι ααᾷ, ΚΡ ΒΚ, 



ας μον 

το Δ. 1. 11190, 81 -- 3. 11908, 38. 
[65 

πλέκοντες" τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς 
ἀσώτους καλοῦμεν. διὸ καὶ ᾿φαυλότατοι, δοκοῦσιν εἶναι" 4 
πολλὰς γὰρ ἅμα κακίας ἔχουσιν. οὐ δὲ οἰκείως προσαγο- 
ρεύονται᾽ βούλεται γὰρ ἄσωτος εἶναι ὃ ἕν τι κακὸν ἔχων; δ 

1104 τὸ φϑείρειν τὴν οὐσίαν᾽ ἄσωτος γὰρ ὃ δι᾽ αὑτὸν ἀπολλύμε- 
γος, δοκεῖ δὲ ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι καὶ ἡ τῆς οὐσίας φϑορά, 
ὡς τοῦ ξῆν διὰ τούτων ὄντος. 

οὕτω δὴ τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχόμεϑα᾽ ὧν δ᾽ ἔστι χρεία, ἔστιν ς 
5 τούτοις χρῆσϑαι καὶ εὖ καὶ κακῶς" ὃ πλοῦτος δ᾽ ἐστὶν τῶν χρη- 
σίμων᾽ ἑκάστῳ δ᾽ ἄριστα χρῆται ὃ ἔχων τὴν περὶ τοῦτο ἀρετήν" 
καὶ πλούτῳ δὴ χρήσεται ἄριστα ὁ ἔχων τὴν περὶ τὰ χρήματα ἀρε- 
τήν. οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃ ἐλευϑέριος. χρῆσις δ᾽ εἶναι δοκεῖ χρημά- 

: τῶν δαπάνη καὶ δόσις᾽ ἡ δὲ λῆψις καὶ ἡ φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. 
10 διὸ μᾶλλόν ἐστι τοῦ ἐλευϑερίου τὸ διδόναι οἷς δεῖ ἢ λαμβάνειν 

ὅϑεν δεῖ καὶ μὴ λαμβάνειν ὅϑεν οὐ δεῖ. τῆς γὰρ ἀρετῆς μᾶλλον 
τὸ εὖ ποιεῖν ἢ τὸ εὖ πάσχειν, καὶ τὰ καλὰ πράττειν μᾶλ- 
λον ἢ τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν" οὐκ ἄδηλον δ᾽ ὅτι τῇ μὲν 5 
δόσει ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν καὶ τὸ καλὰ πράττειν, τῇ δὲ λή- 

16 ψει τὸ εὖ πάσχειν ἢ μὴ αἰσχροπραγεῖν. καὶ ἡ χάρις τῷ 
διδόντι, οὐ τῷ μὴ λαμβάνοντι, καὶ ὃ ἔπαινος δὲ μᾶλλον. 
καὶ δᾶᾷον δὲ τὸ μὴ λαβεῖν τοῦ δοῦναι᾽ τὸ γὰρ οἰκεῖον ἧττον 9 
προΐενται μᾶλλον ἢ οὐ λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον. χαὶ ἐλευ-- τὸ 
ϑέριοι δὲ λέγονται οἵ διδόντες" οἱ δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ 

90 εἰς ἐλευϑεριότητα ἐπαινοῦνται, ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον εἰς δικαιοσύνην" 

οἱ δὲ λαμβάνοντες οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ. φιλοῦνται δὲ σχε- τι 

δὸν μάλιστα οἱ ἐλευϑέριοι τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς ὠφέλιμοι γάρ, 
9 τοῦτο δ᾽ ἐν τῇ δόσει. αἵ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις καλαὶ καὶ 13 

- 

88. δὲ Γ, δὴ Π ΑΙὰ. Ηδ6]. Αγ. ΒΚ. Βτ. || 84. τι οτι. Π', 
6. 6. 864. Ηδΐ. ἀσ. [1190ῶ,4,.1. φϑεῖρον ΤΙ) Ηδ]. [| 4. τις (ὶς 
ΑΙὰ. Ῥοβὺ χρεία δὰ. ΓΠ᾿Ἢ ᾿Δ14. ΗΒ8]., οι. Π' Ἀπ. {{ 6. ταῦθ 
ἕκαστον Γ΄" ΑἸ. (ἔογβ. τϑοῦθ) Ὁ Ι Ὡ, γὰρ ρῬοϑὺ ἀρετῆς Π 
ΑΙά. ῃ 16. μὴ οι. ΓΝ οὔ ρυ. ΚΡ (Βαρρ!. το.) ὁ {[|17. λαμβά- 
τς 5 αἰά, Η68ϊ]. ἢ διδόναι, ΑἸὰ, Ηδ]. { 21. σχεδὸν οχ. ΚΡ 

“ 



φῴ ξένας αἱ ἐλ  ἐεος εχ 
δι. ἄσεωτος- δέος «δ οἰα αζὰ ἊΣ ᾿ τος για κα, ὲ ΠΣ 2 

νυ ον ἀρυσ οτος τά εν σΣττς 
κε ἐδλρααρρινβανν σι» 2,22 Ξε α φὴς 5:7) 

έρ γεςκ ,ὠςφιὰ ζ, Ὕνιζ χα. 

ἜΗΝ πο το π πὸ 
«τ Ζᾷε λκε- 

σωτ ἔν» ον ΑΔ" γα εφνι 

πσέΠΠπΦπρπΦΦΠοΠρΠ0έΎ βαλε δ εν ξον 
᾿ς φῆξρ στα Ζο α δ αξζα ως. Ἐπὰν ὐδας Ζεζρς απο στδέμιο,. 

τι. σ: δὲ -ἰ με πες, εὐ ἐ ον κα κκε “κα δ ακκέο, ἄς ««ἐοί Ζὸ ἀετάκοαεὸ αξ αΖέ 



υοπιέὰδ.ἕς, Δ Δ... “ον τα τ το τος “( σου... τεσ. 

“:» τεσσ περόνης ᾿ φάρρ τος γονάς σγζει 2. 

ἀτέτεν ὁεν ἔργες νρλρῦ τοῦ πάλι, πε τον ΩΣ το, ἐάν 

ΥΕῚ, ἥρη5.--υάόγες ἀν ὈτονΝερ οί δι ρτ ε τυ" ταν πΥ ΘῚ; - 

στρ ρας 2εὸ νι οΐζου- 4 εςἘ- ΖΖ : ἀκα ο 5.4. δότω, 

,-ἐσάκα-“ .«0.ἀ “λέ --««, Ζζωω, 
μρρνν ΡΝ ἔδευνσις «. “ἄε, ν ,»ἕκεξ δι σειδακκοίς 

, ἘΣ ΦΡΌΣ 
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“. ὥξα “9. εκ ειό. 889. 2--. Ξ 

ϑνν ΤΥ ΤῊ ὙΦ 



Ι΄. ἃ. 11208, 234 --- 1120Ὁ, 16. 1 

τ τοῦ καλοῦ ἕνεκα. καὶ ὃ ἐλευϑέριος οὖν δώσει τοῦ καλοῦ ἕνεκα 
καὶ ὀρθῶς" οἷς γὰρ δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε, καὶ τἄλλα ὅσα 356 

18 ἕπεται τῇ ὀρϑῇ δόσει. καὶ ταῦτα ἡδέως ἢ ἀλύπως" τὸ γὰρ 
14 κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ ἢ ἄλυπον. ἥκιστα δὲ λυπηρόν. ὃ δὲ διδοὺς 

οἷς μὴ δεῖ, ἢ μὴ τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ διά τιν᾽ ἄλλην 
αἰτίαν, οὐκ ἐλευϑέριος ἀλλὰ ἄλλος τις δηϑήσεται. οὐδ᾽ ὃ 
λυπηρῶς" μᾶλλον γὰρ ἕλοιτ᾽ ἂν τὰ χρήματα τῆς καλῆς 80 

16 πράξεως. τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐλευϑερίου. οὐδὲ λήψεται δὲ ὅϑεν μὴ 
δεῖ" οὐδὲ γάρ ἐστι τοῦ μὴ τιμῶντος τὰ χρήματα ἡ τοιαύτη 

16 λῆψις. οὐκ ἂν εἴῃ δὲ οὐδ᾽ αἰτητικός" οὐ γάρ ἐστι τοῦ εὖ ποι- 
11 οὔντος εὐχερῶς εὐεργετεῖσϑαι. ὅϑεν δὲ δεῖ. λήψεται. οἷον ἀπὸ 

τῶν ἰδίων χτημάτων, οὐχ ὡς καλὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον, τι3ον 
ὅπως ἔχῃ διδόναι. οὐδ᾽ ἀμελήσει τῶν ἰδίων, βουλόμενός γε 
διὰ τούτων τισὶν ἐπαρκεῖν. οὐδὲ τοῖς τυχοῦσιν δώσει, ἵνα ἔχῃ 

18 διδόναι οἷς δεῖ καὶ ὅτε καὶ οὗ καλόν. ἐλευϑερίου δ᾽ ἐστὶν 
σφόδρα καὶ τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ, δόσει, ὥστε καταλείπειν 5 
ἑαυτῷ ἐλάττω" τὸ γὰρ μὴ ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ ξαυτὸν ἐλευϑερίου. 

19 κατὰ τὴν οὐσίαν δ᾽ ἡ ἐλευϑεριότης λέγεται" οὐ γὰρ ἐν τῷ 
πλήϑει τῶν διδομένων τὸ ἐλευϑέριον, ἀλλ ἐν τῇ τοῦ διδόντος 
ἕξει, αὕτη δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν. οὐθὲν δὴ κωλύει 
ἐλευθεριώτερον εἶναι τὸν τὰ ἐλάττω διδόντα, ἐὰν ἀπ᾽ ἐλατ- 10 

30 τόνων διδῷ. ἐλευϑεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν οἵ μὴ κτησά- 
μενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν᾽ ἄπειροί τε γὰρ τῆς 
ἐνδείας. καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὑτῶν ἔργα, 
ὥσπερ οἱ γονεῖς καὶ οἵ ποιηταί. πλουτεῖν δ᾽ οὐ δάδιον τὸν 
ἐλευϑέριον, μήτε ληπτικὸν ὄντα μήτε φυλακτικόν. προετικὸν 1 
δὲ καὶ μὴ τιμῶντα δι᾿ αὑτὰ τὰ χρήματα ἀλλ᾽ ἕνεκα τῆς 

84. οὖν ΓΤ Π' ΑἸᾶ. ΗΕ]. Ατ., δὲ Π5 1} 21. ἥκιστα λυπηρόν 
ΠΡ ΑἸΙὰ., ἢ ἥκιστα λυπηρόν Ἠ5Μ', οτι. Γ' [ 80. αἵροῖτ᾽ Π5} 
81. δὲ οἵα. ΓΗ ΜΌΟΡ ἢ 1190}, 2. ἐδέων Π' ΑἸ. Ηεϊ., οὐκεέων 
ΠΗ} 4. ὅτε καὶ οὗ Γ᾿ Π' ΑἸΙὰ. δ]. Ατ., ὅτε οὗ Η5, ὅπου Π’Ὶ 
ὅ. καταλείπειν ΟΡ ΑἸὰ, ΗΘ]., καταλιπεῖν Π" Κ'[[6. βλέπειν ΚΡ 
ΜῈ! αὑτὸν Π, ἑαυτὸν ἀλλ᾽ εἰς τὸ καλόν ΟΡ || 8. δόντος Ηδ Μ᾿ 
9. οὐϑὲν δὲ ΓΉΒ, ὅϑεν οὐθὲν Π5 ΑἸὰ., ὥστε οὐδὲν Ηδ]. 



ΡΉΓΑ σοέΨσἔοΕσΕΠΟΙυ 

ἀρ αναρινόυσ ἊὉ 

2 2. ἃ. 11200, 17 --- 8. 11218,, 10. 

δόσεως. διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ ὅτι οἱ μάλιστα ἄξιοι 91 
ὄντες ἥκιστα πλουτοῦσιν. συμβαίνει δ᾽ οὐκ ἀλόγως τοῦτο" οὐ 
γὰρ οἷόν τε χρήματα ἔχειν μὴ ἐπιμελούμενον ὅπως ἔχῃ, ὥσπεῤ 

90 οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οὐ μὴν δώσει γε οἷς οὐ δεῖ οὐδ᾽ ὅτε μὴ δὲ 
δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα οὐ γὰρ ἂν ἔτι πράττοι κατὰ 
τὴν ἐλευϑεριότητα; καὶ εἰς ταῦτα ἀναλώσας οὐκ ἂν ἔχοι εἰς 
ἃ δεῖ ἀναλίσκειν. ὥσπερ γὰρ εἴρηΐξαι, ἐλευϑέριός ἐστιν ὃ 
κατὰ τὴν οὐσίαν δαπανῶν καὶ εἰς ἃ δεῖ" ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων 

80 ἄσωτος. διὸ τοὺς τυράννους οὐ λέγομεν ἀσώτους τὸ γὰρ πλῆ- 
ϑὸς τῆς κτήσεως οὐ δοκεῖ δάδιον εἶναι ταῖς δόσεσι καὶ ταῖς 

δαπάναις ὑπερβάλλειν. τῆς ἐλευϑεριότητος δὴ μεσότητος 
. οὔσης περὶ χρημάτων δόσιν καὶ λῆψιν, ὃ ἐλευϑέριος καὶ 

δώσει καὶ δαπανήσει εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ, ὁμοίως ἐν μι- 
80 ἀροῖς καὶ μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἡδέως" καὶ λήψεται δ᾽ ὅϑεν 

δεῖ καὶ ὅσα δεῖ. τῆς ἀρετῆς γὰρ περὶ ἄμφω οὔσης μεσότη- 
τος; ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ. ἕπεται γὰρ τῇ ἐπιεικεῖ δό- 
σεὶ ἣ τοιαύτη λῆψις, ἡ δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν" αἱ μὲν 
οὖν ἑπόμεναι γίνονται ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ, αἱ δ᾽ ἐναντίαι δῆ- 

1218 λὸν ὧδφ οὔ. ἐὰν δὲ παρὰ τὸ δέον καὶ τὸ καλῶς ἔχον συμ- 
βαίνῃ αὐτῷ ἀναλίσκειν, λυπήσεται, μετρίως δὲ καὶ ὡς δεῖ" 
τῆς ἀρετῆς γὰρ καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσϑαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ 
ὡς δεῖ. καὶ εὐκοινώνητος δ᾽ ἐστὶν ὁ ἐλευϑέριος εἰς χρήματα" 

5 δύναται γὰρ ἀδικεῖσϑαϊ; μὴ τιμῶν γὲ τὰ χρήματα, καὶ 
μᾶλλον ἀχϑόμενος εἴ τι δέον μὴ ἀνάλωσεν ἢ λυπούμενος εἰ 
μὴ δέον τι ἀνάλωσεν, καὶ τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενός. 

8 ὁ δ᾽ ἄσωτος καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει" οὔτε γὰρ ἥδεται 
ἐφ᾽ οἷς δεῖ οὐδὲ ὡς δεῖ οὔτε λυπεῖται" ἔσται δὲ προϊοῦσι φανε- 

1ὸ ρώτερον. εἴρηται γὰρ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν 

92. αὐτὰ Π5 ἢ! 36: δόσεσι καὶ δὰπανὰϊς Ηδ, δαπάναις κἀὶ 
ταῖς δόσεσιν 5} 80. δ᾽ ααἀὰ. Π' | 1121. 4. καὶ οἵὰ. 1’ ὁ ἢ 
9. οὐδὲ ὡς δέϊ οἱ. Οοταθδ, καὶ ὅτε δεῖ καὶ ὡς δεῖ ΜΡ, οὔτε ὡς 
δεῖ ΤΊ ΑἸᾷ. οὐ ροβὺ λυπεῖται Π᾿ { 10. γὰρ ϑαβοιι., δ᾽ ΤΠ 
ΑἸα, ΒΚ. Ἐγν. 
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“τ φέωα. δέδια νιι σοι ἐσ τες ες, Ὧν οζα σι ἐὐκεξέι, κα. Ζεκ εαες. ας ζεϑεςς 
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ον πέσω. ῥυλ ,πεπίὶ οδόπε 
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2. 8. 1191, 11 --α 1191, 88. 18 

ἡ ἀσωτία καὶ ἡ ἀνελευϑερία, καὶ ἐν δυσίν, ἐν δόσει καὶ λή- 
ψει". καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίϑεμεν. ἡ μὲν οὖν 
ἀσωτία τῷ διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει, τῷ δὲ 
λαμβάνειν ἐλλείπει, ἣ δ᾽ ἀνελευϑερία τῷ διδόναι μὲν ἐλ- 

80 λείπει, τῷ λαμβάνειν δ᾽ ὑπερβάλλει. πλὴν ἐπὶ μικροῖς. τὰ 
53 -" 3 ᾿ 3 ΄ὕ ͵ ΟῚ ι ο΄, μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάζεται (οὐ γὰρ δάδιον 

μηδαμόϑεν λαμβάνοντα πᾶσιν διδόναι" ταχέως γὰρ ἐπιλεί- 
πεὶ ἡ οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας, οἵπερ καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι 

81 εἶναι)" ἐπεὶ ὅ γε τοιοῦτος δόξειεν ἂν οὐ μικρῷ βελτίων εἶναι 
τοῦ ἀνελευϑέρου. εὐίατός τὲ γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας 
καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας. καὶ ἐπὶ τὸ μέσον δύναται ἐλϑεῖν. 
ἔχει γὰρ τὰ τοῦ ἐλευϑερίου" καὶ γὰρ δίδωσιν καὶ οὐ λαμβά- 
γνξι, οὐδέτερον δὲ ὡς δεῖ οὐδ᾽ εὖ. εἰ δὴ τοῦτο ἐθισϑείη ἢ πῶς 
ἄλλως μεταβάλοι. εἴη ἂν ἐλευϑέριος᾽ δώσει γὰρ οἷς δεῖ, 
καὶ λήψεται ὅϑεν δεῖ. διὸ καὶ δοκεῖ οὐκ εἶναι φαῦλος τὸ 536 

᾿ » γ.) γάοισόφοι δὴ τῷ ΄, 
ἦϑος" οὐ γὰρ μοχϑηροῦ οὐδ᾽ ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν διε- 

88 δόντα καὶ μὴ λᾶαμβάνοντα, ἠλιϑίου δέ. ὁ δὴ τοῦτον τὸν τρό: 
πὸν ἄσωτος πολὺ δοκεῖ βελτίων τοῦ ἀνελευϑέρου εἶναι διά τὲ 
τὰ εἰρημένα. καὶ ὅτε ὃ μὲν ὠφελεῖ πολλούς. ὃ δὲ οὐϑένα, 

88 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὑτόν ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν ἀσώτων. καϑάπερ 80 
εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν ὅϑεν μὴ δεῖ. καὶ εἰσὶν κατὰ τοῦτο 

84 ἀνελεύϑεροι. ληπτικοὶ δὲ γίνονται διὰ τὸ βούλεσθαι μὲν ἀνα- 
λίσκειν,. εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασϑαι. ταχὺ γὰρ 

11. ἐν δυσίν οἵα. ΠῚ { [ λήψει καὶ ἐν δόσει Π' ΑἸά. Τ᾿ 
18. καὶ μὴ λαμβάνειν οτα. Τ|0 { | 18. ἐν κἢν Π5| 16. συνδυά- 
ξετανι Π' λῃη., συναύξεται ΓΒ ΜΡὴ» ΑἸᾺ. Ἦδϊ]. ἀτν., συναύξουσιν 
ΠΡ ἢ 18. ἰδιώτας διδόντας Τ)Ὁ, διδόντας ἰδιώτας οϑί. [| εἴπερ Υ ετ- 
ΤΩΘΕΥΘΠῈΒ [| 19. ἔπειϑ᾽ ΖΎΠΑΡΟΥ, 560]. οὖ δὲ γὕγτὸ γὲ οἱ. Μυγρίμβ 
(φϑυρϑδι) [[ 30. καὶ γὰρ δέδωσι καὶ οὐ λαμβάνει ροϑὺ ἄνελευ- 
ϑέρου δᾶ, Π", ο. 6. ὁγ. Ηδ]. ΑΥ. [Π| τε οτη. Π' (ΒῈΡρ)]. το. ΚΡ)". 
24. μεταβάλλοι ΤΡ, μεταβάλλοι οοὐ. Ηλ { 2ὅ. οὐ δοΐθ λήψεται 
δὰ. ΓΙ" ΑἸα. Απ. Ηδ]. ἀν. ΒΚ. Βυ. ἢ οὐ δπίβ δεῖ δᾶᾷ, ΓΠἢ 
ΟΥ ΑἸά. Αη. Ηδ]. Αὐ. ΒΚ. Ἐν. {[|21. δὴ Η5]. οι θμγθπαβ, δὲ 
ΤΙΣ ΑἸὰ. ΑΥ. ΒΚ. [Π| 28. τὲ οἵαι.. Π' { 88. τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνα- 
σϑαι ΠΗ" ΑἸά. Ατὖ., μὴ ἐοῦτο ποιεῖν ΚΡ, τοῦτο μὴ ποιεῖν ΗδΕΙ., 
τοῦτο ποιεῖν ΓΉΒΟΡΟ, 

"“ ὅ 

[] Ὁ 



το πα 

14 4. 8. 1121, 84 ---- 11910,. 28. 
ἐαλά ω 

ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα. ἀναγκάξονται οὖν ἕτέρωϑεν 
1310 πορίζειν. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μηδὲν τοῦ καλοῦ φροντίξειν ὀλι- 

γώρως καὶ πάντοϑεν λαμβάνουσιν᾽ διδόναι γὰρ ἐπιϑυμοῦσιν, 
τὸ δὲ πῶς ἢ πόϑεν οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει. διόπερ οὐδ᾽ ἐλευ- 35 
ϑέριοι αἵ δόσεις αὐτῶν εἰσίν" οὐ γὰρ καλαί, οὐδὲ τούτου ἕνεκα, 

5 οὐδὲ ὡς δεῖ" ἀλλ᾽ ἐνίοτε οὺς δεῖ πένεσθαι, τούτους πλουσίους 
ποιοῦσιν, καὶ τοῖς μὲν μετρίοις τὰ ἤϑη οὐδὲν ἂν δοῖεν, τοῖς 
δὲ χόλαξιν ἤ τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά. διὸ καὶ 
ἀκόλαστοι αὐτῶν εἰσιν οἵ πολλοί" εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες 
καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανηροί εἶσιν, καὶ διὰ τὸ μὴ πρὸς 

10 τὸ καλὸν ξῆν πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν. 
ὃ μὲν οὖν ἄσωτος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος εἰς ταῦτα 86 

μεταβαίνει. τυχὼν δ᾽ ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ τὸ δέον ἀφί- 
κοιτ᾽ ἄν' ἡ δ᾽ ἀνελευϑερία ἀνίατός ἐστιν. δοκεῖ γὰρ τὸ γῆρας 81 
καὶ πᾶσα ἀδυναμία. ἀνελευϑέρους ποιεῖν. καὶ συμφυέστερον τοῖς 

1 ἀνθρώποις τῆς ἀσωτίας" οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον 
ἢ δοτικοί. καὶ διατείνει δ᾽ ἐπὶ πολύ, καὶ πολυειδές ἐστιν᾽ 88 

πολλοὶ γὰρ τρόποι δοκοῦσιν τῆς ἀνελευϑερίας εἶναι. ἐν δυσὶ 
γὰρ οὖσα, τῇ τ᾽ ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς 
λήψεως, οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος παραγίνεται, ἀλλ᾽ ἐνίοτε χω- 

30 ρίξεται. καὶ οἱ μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἱ δὲ τῇ δό- 
σει ἐλλείπουσιν. οἱ μὲν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις 89 
οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι πίμβικες, πάντες τῇ δόσει ἐλλεί- 
πουσι, τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων οὐκ ἐφίενται οὐδὲ βούλονται λαμβά- 
νειν, οἱ μὲν διά τινα ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν 

36 (δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι ἢ φασί γε διὰ τοῦτο φυλάττειν, ἕνα μή 
ποτ᾽ ἀναγκασϑῶσιν αἰσχρόν τι πρᾶξαι᾽ τούτων δὲ καὶ ὃ 
κυμινοπρίστης καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος" ὠνόμασται δ᾽ ἀπὸ τῆς 
ὑπερβολῆς τοῦ μηδὲν ἂν δοῦναι), οἱ δ᾽ αὖ διὰ φόβον ἀπέ- 

1121}, 4. αὐτοῦ ροβὺ τούτου δἀὰ. ΓΠ"ΗΣ Ατ. Αἰα. ΒΚ., 
οὔτι, Π' οὖ, αὖ νἱάθξαγ, Ηδ8]., 560]. Βγ. [ἕνεκεν βαβοιῃ. [[28. 
μηϑὲν ΜΡ, μηϑένα 1, μηϑενὶ ΓΗΔ ΝΡ ΑἸὰ, Ατ. [ΒΙκ. Βγτ. ἴῃ 
ἑοχέα { ἂν οτι. Π3. 
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“΄..8. 11910., 29 --- - 4. 112958, 30. τὸ 
) 
χονται τῶν ἀλλοτρίων ὡς οὐ ῥάδιον τὸ αὐτὸν μὲν τὰ ἑτέρων. 
λαμβάνειν, τὰ δ᾽ αὐτοῦ ἑτέρους μή, ἀρέσκει οὖν αὐτοῖς τὸ 30 

΄ ΄ Ζ Γ 5 ᾿ ᾽ 3 ᾿ ᾿ - 
) μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι" οὗ δ᾽ αὖ χατὰ τὴν λῆψιν 

ς , τ , ΄ ι - ᾿ 
ὑπερβάλλουσιν τῷ πάντοϑεν λαμβάνειν καὶ πᾶν, οἷον οἵ 

τὰς ἀνελευϑέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ 
πάντες οἵ τοιοῦτοι, καὶ τοκισταὶ κατὰ μικρὸν ἐπὶ πολλῷ. 

΄ . τ [κή 3 » ΄ "ΟΣ πάντες γὰρ οὗτοι ὅϑεν οὐ δεῖ λαμβάνουσιν, καὶ ὁπόσον 1133 
ι οὐ δεῖ. κοινὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡ αἰσχροκέρδεια φαίνεται. πάντες 
γὰρ ἕνεκα κέρδους, καὶ τούτου μικροῦ, ὀνείδη ὑπομένουσιν. 

᾿ κ᾿ Ἁ , Φ Ὁ Ἁ -»" , ς "ὦ -" 

» τοὺς γὰρ τὰ μεγάλα μὴ ὅϑεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας. μηδὲ ἃ δεῖ, 

οὐ λέγομεν ἀνελευϑέρους, οἷον τοὺς τυράννους πόλεις πορϑοῦν- ὅ 
᾿ μαἰ- ἮΝ Ἐν ὅν αἰ ι ὡ 47. Ὁ - ι 

τας καὶ ἱερὰ συλῶντας. ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς καὶ 
2.» ς , .: πρ ΄ 4, κι ι 

) ἀδίκους" ὃ μέντοι κυβευτης καὶ ὁ λωποδύτης καὶ ὁ λῃστὴς 

τῶν ἀνελευϑέρων εἰσίν. αἰσχροκερδεῖς γάρ. κέρδους γὰρ ἕνε- 
κεν ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη ὑπομένουσιν. καὶ 
οἱ μὲν κινδύνους τοὺς μεγίστους ἕνεκα τοῦ λήμματος, οἱ δ᾽ ἀπὸ 10 

τῶν φίλων κερδαίνουσιν, οἷς δεῖ διδόναι. ἀμφότεροι δὴ ὅϑεν 
οὐ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς. καὶ πᾶσαι δὴ αἵ 

- ΄ 2 ’ ἣν... Ὁ ᾿Ὶ -" 3 ΄ 

: τοιαῦται λήψεις ἀνελεύϑεροι. εἰκότως δὴ τῇ ελευϑεριότητι 

ἀνελευϑερία ἐναντίον λέγεται" μεῖζόν τε γὰρ κακόν ἔστι τῆς 
ἀσωτίας. καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν ἢ κατὰ τὴν τ 
λεχϑεῖσαν ἀσωτίαν. 

3 » 

Ἢ περὶ μὲν οὖν ἐλευϑεριότητος καὶ τῶν ἀντικειμένων 4 
ι κακιῶν τοσαῦτα εἰρήσϑω᾽ δόξειε δ᾽ ἂν ἀκόλουϑον εἶναι 
καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας διελϑεῖν. δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὴ 
περὶ χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι. οὐχ ὥσπερ δ᾽ ἡ ἐλευ- 90 

29. τὸ] τὸν Π, οτα. ΚΡ || 80. ἀρέσκειν Π᾿ Ἠ5 ΚΡ τ {|88. καὶ 
Ῥοβὺ ἐργαζόμενον δα. ΓΠ" ΑἸά. [ 84. κατὰ μικρὸν Μν, κατὰ 
μικρὰ ΟΡ, καὶ τὰ μικρὸν καὶ ρτ. ΚΡ, καὶ τὰ μικρὰ ΓΊ;Ρ Ηϑ ΑἸΆ, 
ΑΥ. οὗ το. ΚΡ [[11228., 4. δὲ οπι. ΓΙ ΑἸΆ. 8. ἕνεκα ΠΊΉδ Μυ 
ΑἸΙὰ,, ἕνεκα {μικροῦ οἱ. Βν. {[18. δὴ Γ' Ηδ]. Ατ., δὲ ὁ. 6. ΒΚ. 
Βγ. {[|14. κακὸν ροβὺ ἐστὶ Γ11" ΑἸά, ΒΚ. Βυ. [ 16. ταύτης Μ᾽, 
ταῦτα ΤΙῦ οὐ ρυ. ΚΡ (οὐχ. στο.) {19. δόξαι δ ΚΡ { αὕτη Οοτδθβ 
(ἴοτβ. σϑοΐθ), αὕτη αὐτὴ Γ. 



'ὥύστις ὅς (7γ..20-. 

γ{ ΖΊ. 4. 11228,.21 --- 1129}, 10. αἱ 

ϑεριότης διατείνει περὶ πάσας τὰς ἐν χρήμασι πράξεις, 
ἀλλὰ περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον᾽ ἐν τούτοις δ᾽ ὑπερ- 
ἔχει τῆς ἐλευϑεριότητος μεγέϑει. πκαϑάπερ γὰρ τοὔνομα 
αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέϑει πρέπουσα δαπάνη ἐστίν. τὸ 5. 

95 δὲ μέγεθος πρός τι᾿ οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηφάρχῳ 
καὶ ἀρχιϑεωρῷ. τὸ πρέπον. “δὴ πρὸς αὐτόν, καὶ ἐν ᾧ καὶ 
περὶ ὅ. ὃ δ᾽ ἐν μιπροῖς ἢ ἐν μι με κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν 8. 

οὐ λέγεται μεγαλοπρεπής: οἷον τὸ “πολλάκι δόσκον ἁλήτῃ" 

ἀλλ᾽ ὃ ἐν μεγάλοις οὕτως. ὃ μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλευ- 
80 ϑέριος, ὁ δ᾽ ἐλευϑέριος οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής. τῆς 4 

τοιαύτης δ᾽ ἕξεως ἡ μὲν ἔλλευψις μικροπρέπεια καλεῖται. 

ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία καὶ ὅσαι τοιαῦται, Ὁ 

οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῷ μεγέϑει περὶ ἃ δεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς οὐ δεῖ ὦ 
καὶ ὡς οὐ δεῖ λαμπρυνόμεναι" ὕστερον δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν. 

86 ὁ δὲ μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν. τὸ πρέπον γὰρ δ᾽ 
δύναται ϑεωρῆσαι χαὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. ὥσπερ δ΄ 

129 γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν. ἡ ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται. καὶ 

ὧν ἐστέν᾽ αἵ δὴ τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι καὶ 
πρέπουσαι. τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ ἔργα᾽ οὕτω γὰρ ἔσται μέγα 
δαπάνημα καὶ πρέπον (, εἰ πρέπον» τᾷ ἔργῳ. ὥστε τὸ μὲν ἔργον 

5 τῆς δαπάνης ἄξιον δεῖν εἶναι; τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου, ἢ καὶ 
ὑπερβάλλειν. δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα ὃ μεγαλοπρεπὴς τοῦ κα- τ 
λοῦ ἕνεκα κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. καὶ ἔτι ἡδέως καὶ 8 
προετικῶς᾽ ἡ γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές. καὶ πῶς κάλ- 9 
λιστον καὶ πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πόσου καὶ 

τὸ πῶς ἐλαχίστου. ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἐλευϑέριον τὸν ΜΡ 10 

22. τὰ δαπανηρὰ Μυτοίυβ || 28. γὰρ οἵα. ΓΠὀ ἱ {|26. 
{καὶ ὡς) ϑάδβοῃ. ἢ καὶ] ἢ ΜυθηβΟΒΟΥ ἢ 21. περὶ 46]. Ὁ 
Ὅπβ (τπα|6) ἢ ἅ ΓῸΟΡ ΑἸά. Ἀν. ΒΙ, Ἐσ., ἃ {χαὶ ὡς ΤῬΒυτοίαβ ἢ} 
29, οὕτως Μ», οὗτος ὁ. ὁ. Η5 ΑΥ. 1} 84. δ᾽ ὑπὲρ] δὲ περὶ Π13Η5 
ΑΙᾷ. ΒΚ. Ἐν, Ε 86. καὶ] χρὴ δ᾽ ἀεὶ Τυιθϊτηθηηθβ, ὡς 61] ὥστε 
οἷ. βαβοηι. {ὥσπερ -- Ὁ, 2. ἐστίν 560]. Βγ. 1192}, 1. καὶ οτι. 
Ῥαΐ. 1417 οὐ ἔογύ. ἀπ. (αᾶ]6, οἵ. ΤΙ ΟΒΥ ἌΘΕΟΣ Ὁ. 81) Ϊ 2. δὲ ΑἸα. ἢ} 
4. χαὶ] εἰ Τιδχιθίτυϑ ἢ εἶ πρέπον Δα. Βδϑβοντας [ ὅ. δεῖ ΜΡ ΒΚ. 
Ἐγν.}10. δὲ ΓΗΒ ΑἸὰ. Ηδ]. Αγ. 



γχ5: Ζεδιω Ζξεε. “ες ποτ ξι ἀεί ει τε ἐκκαο 

γς απ τὶ φαρρί γεάσϑς, τῆ λρη χϑρ, φτανς».5; μάν: ν δια ΕΣ ες ζτστ σι. ἐζξο 
ΤΩΣ ἔχ ΠΣ ΣΣΩΣ τῶΥς ζοιτ,αϑιεο σις Ζζιε, αεερ ας -ἔς-. πε ἃ ιελάστυ «ες. τὸ κε; ἀξ οὐκεριι οὐκ ς κει, 9), ,5-|ι Ζ2 2» 

76 - 5 

8. δι. “ζ. σα 4 π- 21. -τέ» ὦ“, 4 γι 2 ΖΖεοκιε «ἀ᾽) εἰκ.Ὁ 4ζον, 

945. κε “Ζᾷε. τε “εκ ἐκη.. Ζ:ἀ ἐξα ὅο 4:2 : ἦν» ἐστε, 

“απ ξ ω- Ἴς-π-τεξὶ ο“ζ ΡΣ ΡΣ, ον στ νι σὴν 

ΠρΠψΨἘΠππσνσνψσὍοσπσρὌὁὍΔ“Ψο7ικ«[ῦἨ τρια, 
“ω- δι πλόος Σώςτ δὲ 

τ τοξ κερξὶ ἐὐέμος δ΄ σιξέρς Φ ες 



δι. εξ τὰς. μ᾿ - ἀεὶ εξ {ἐν οώάςοις Δὲ Ὁ’ χν Ἢ ΠΡ. 
δ, Ὥς νος ΡΣ Ἐπ 

φ-ν  κκ καΐκι κεοκ., ὁ “ἀε:» αοήιεκαα, παν Ζ ες, Θ᾿ 

“οιαευπτιή κονίας ἐεβλέχεκ απο, μα δεζίρα αι ζ.2-. 

τε) νῥηῥμν ψαίρρον οὐρθρϑπ Ρααβ ΟΣ ΑΕ ἘΚ ΟΣ Σ οζεο, “ξος 
«οΖωεα. “ε΄ έες ἐκ, οι“ -αεοζοδοια. σις Ι Υ «““«τε«{«{...ὁ στο 

οἰ ιά, «64υεεέ: 2. 

’ 

“πάν ἕ 

ὥΖζκει.. - 

ἐῶν. -εατ οι 



ΖΙ. 4. 119590, 11 -- ὅ. 1129, 82. τ 

πρεπῇ εἶναι" καὶ γὰρ ὃ ἐλευϑέριος δαπανήσει ἃ δεῖ καὶ ὡς 
δεῖ. ἐν τούτοις δὲ τὸ μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς, οἷον μέγεϑος 
περὶ ταῦτα τῆς ἐλευϑεριότητος (λαβ- δούσης. καὶ ἀπὸ τῆς ἴσης 
δαπάνης τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον. οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ 
ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου. χτῆμα μὲν γὰρ τὸ πλείστου ἄξιον τῦ 
τιμιώτατον, οἷον χρυσός, ἔργον δὲ τὸ μέγα καὶ καλόν. τοῦ 
γὰρ τοιούτου ἡ ϑεωρία ϑαυμαστή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς ϑαυ- 
μαστόν. καὶ ἔστιν ἔργου μεγαλοπρέπεια ἀρετὴ ἐν μεγέϑει. 

- - ᾿ ᾿ Α 

.1ι ἔστιν δὲ τῶν δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ τίμια, οἷον τὰ ὅ 

ἈΠΟ ὙΠ ΝΣ 

ς 

περὶ ϑεούς, ἀναϑήματα καὶ κατασκευαὶ καὶ ϑυσίαι, ὁμοίως 30 
-» [χὰ κ Ἁ Ἁ 

δὲ καὶ ὅσα περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ ὅσα πρὸς τὸ κοινὸν 
εὐφιλοτίμητα ἐστίν. οἷον εἴ που χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμ- 

2 πρῶς ἢ τριηραρχεῖν ἢ καὶ ἑστιᾶν τὴν πόλιν. ἐν ἅπασι δ᾽, 
ὥσπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν πράττοντα ἀναφέρεται τὸ τίς 
ὧν καὶ τίνων ὑπαρχόντων ἄξια γὰρ δεῖ τούτων εἶναι, καὶ 35 

18 μὴ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ποιοῦντι πρέπειν. διὸ πέ- 
νης μὲν οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής (οὐ γὰρ ἔστιν ἀφ᾽ ὧν 
πολλὰ δαπανήσει πρεπόντως ὃ δ᾽ ἐπιχειρῶν ἠλίϑιος᾽" παρὰ 

τι τὴν ἀξίαν γὰρ καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν δὲ τὸ ὀρθῶς)" πρέ- 
πει δὲ καὶ οἷς τοιαῦτα προὐπάρχει δι’ αὐτῶν ἢ τῶν 80 
προγόνων ἢ ὧν αὐτοῖς μέτεστι, καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς 
ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα. πάντα γὰρ ταῦτα μέγεϑος ἔχει 

12. τὸ μέγα οτη. Ηδ, μέγα 5601. ΜΈΌΘΗΒΟΒοΥ [[ οἷον μέγεϑος} 
ἄνευ μεγέϑους ϑιταθηγθπαβ ἢ 18. ταυτὰ Ηδ οὐ το. ΚΡ, ταὐτὰ 
ΒΚ. Βγ. (Δαθηβοῃ. Ὑ μι.) ὁ [| {λαβ- γλούσης Βαββογίαβ, (ἐχ- )ού- 
σης Οοτδβεβ [ 16. κτῆμα μὲν γὰρ} κτήματος μὲν γὰρ ἀρετὴ Γ΄ 
Ῥανυ. 1417 Απ. Ηδὶ]. οὖ το. ΚΡ, χτῆμα μὲν γὰρ ἀρετὴ Ηδ ὁ [καὶ 
ρΡοβὺ ἄξιον δα. ΓῊ ΑἸὰ. Ἠδ]. Ατ. οὐ το. ΚΡ { 16. ἔργου Γ 
Ηδ6]. 1}} 18. καὶ -- μέγεϑει οἵα. αδενίαβ ἢ μεγαλοπρέπεια ροβὺ 
ἀρετὴ ΓΠ᾿ Ἠθρ]. Ατν. ΒΚ. Βτ. (αὖ οὗ. Ζθ]]1θι 1. 1. Ρ. 688. π. 4), 
5601]. Μυτοίιβ, μεγαλοπρεποῦς οἱ. Οἰϊαπίαβ ᾿ ἀρετὴ οτι. ΑἸΑά. 
19. ἔστιν δὲ κ. τ. 1.1 νὐυξ! δέχτη οβθθ πσπο Ἰοοῦτη ορπβθὺ ΕΥ., 
Ἰασυπδτη δηΐθ ϑυτῃ βίαια ΤῊυγοίαβ (πθβοῖο 8ῃ τϑοΐθ) τὰ 
Ῥυϊὰ8 οἵη. ΜῈ {{Ἀ230. τοὺς ροβὺ περὶ δἀα. ΠΗ {[|Ά321. ὅσα διπΐο 
περὶ οὐχ. Π᾿ (ΒΌΡΡΙ. τιρ΄. το. ΚΡ) || 80. τὰ ἀπΐθ τοιαῦτα αἀᾷ. Π5 
ΑἸα. ΒΚ. Βγυ. {διὰ ροβὲ ἢ δᾶὰ. Π' ΑἸὰ. ΒΚ. Βυ. 



8 ὍΣ δ: 1129, 88 -- 6. 11288, 36. ἐ 

( 

καὶ ἀξίωμα. μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος ὃ μεγαλοπρεπής. καὶ 15 
ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ἣ μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ 
εἴρηται (μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα) τῶν δὲ ἰδίων ὅσα 

1128. εἰσάπαξ γίνεται, οἷον γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ περί 
τι ἡ πᾶσα πόλις σπουδάζει ἢ οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ 
ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ ἀντι- 

δωρεάς. οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς ὃ μεγαλοπρεπὴς ἀλλ᾽ 
5 εἰς τὰ κοινά, τὰ δὲ δῶρα τοῖς ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον 
μεγαλοπρεποῦς δὲ καὶ οἶκον κατασκευάσασϑαι πρεπόντως 16 
τῷ πλούτῳ (κόσμος γάρ τις καὶ οὗτος) καὶ περὶ ταῦτα 
μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων (κάλλιστα 
γὰρ ταῦτα) καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον. οὐ γὰρ ταὐτὰ ἀρ- τἴ 

10 μόξει ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις. οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ. καὶ ἐπεὶ 
τῶν δαπανημάτων ἕκαστον μέγα ἐν τῷ γένει, καὶ μεγαλο- 

πρεπέστατον μὲν τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐν 
τούτοις μέγα. καὶ διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ 18 
δαπανήματι (σφαῖρα μὲν γὰρ ἢ λήκυϑος ἡ καλλίστη μεγα- 

15 λοπρέπειαν ἔχει παιδικοῦ δώρου. ἡ δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ 
ἀνελεύϑερον)᾽ διὰ τοῦτό ἐστιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς. ἐν ᾧ ἂν ποι 19 
γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐυπέρβλη- 
τον). καὶ ἔχον κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. 

6 τοιοῦτος μὲν οὖν. ὃ μεγαλοπρεπής, ὃ δ᾽ ὑπερβάλλων 90 
30 καὶ βάναυσος τῷ παρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει, ὥσ- 

περ εἴρηται. ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀνα- 
λίσκει καὶ λαμπρύνεται παρὰ μέλος. οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς 
ἑστιῶν, καὶ κωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσ- 

φέρων. ὥσπερ οἵ Μεγαρεῖς. καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ποιήσει οὐ 
95 τοῦ καλοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος. καὶ διὰ 

τὰ τοιαῦτα οἰόμενος ϑαυμάξεσϑαι. καὶ οὗ μὲν δεῖ πολλὰ ἄνα- 

84. τοῖς οτα. ἨΔΤΡΟΡ[11988,, 2. ἡ Ῥοϑὺ πᾶσα Π᾿ ΑἸὰ. ΒΚ. 
Ἐν. ἢ! 8. καὶ ἀντιδωρέας οἵη. Π᾿᾿ (ΒΌΡΡ]. τηρ. το. ΚΡ) ὁ {{4. αὖ- 
τὸν Π᾿Ὶ}} 10. ἐπεὶ ἘδΙΠοἰδηυβ, ἐπὶ ΓΙ ΑἸά. Ατ. ΒΚ. Εν. | 14. ἡ καλ- 
λίστη ροϑὺ γὰρ δἀᾶ. Π΄', ὁ. 6. οτη. Ηθ]. ΑΥ. [ μεγαλοπρέπειαν ροδὺ 
1ὅ. ἔχει Π5 ΑἸά. ΒΚ. Ἦχ. 1.26. τὰ τοιαῦτα] ταῦτα Π" ΑἸὰ. Ηδ6]. ΒΚ. Ἐν. 



τς 

“4. Ζεκεδι πιϑευν ἐο σε ἐ2ε γυισεσεν ἄς ἀξ ἰλάο εοες ἐς ζέα πε εοζ 
ν΄ ««. -“:--:ε»ρ(«, ταλξοεοα, ἐτέκοξηεει ἐτεα ἀεί εες. τῳ. δέ. σεν 

ἀρ φαπϑίμονο. Ὑ ἃ ΡΣ “Δ ξεεαία ιεεεςζ, 3»»ἰπ ἴ2α ἐν 

' ΝΙ ; β ; 



86. 
- 

᾿ «ζει, “υς κα δ΄-- 

Ἢ ΟΕ ΠΈΣ, ἜΚ ΠΠπ00Ὸ ΤΕΣ ἜΨΙΣ πεῤνυτλ υδεέρεξά, 
ΕΙΞΙ͂Σ τὸς ΤΙ ποτ αβ λγκας διιεἰτοξ 

ἱ 
! 
: 

᾿ 



4. 8. 1158, 21 --- Τ. 1198, 30. το 
τι 
᾿ λῶσαι. ὀλίγα δαπανῶν, οὗ δ᾽ ὀλίγα, πολλά. ὃ δὲ μικρο- 

πρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει. καὶ τὰ μέγιστα ἀναλώσας ἐν 

μικρῷ τὸ χαλὸν ἀπολεῖ, καὶ ὅ τι ἂν ποιῇ μέλλων. καὶ 

σκοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον ἀναλώσαι; καὶ ταῦτα ὀδυρόμενος, 80 

95 καὶ πάντα οἰόμενος μείζω ποιεῖν ἢ δεῖ. εἰσ ἰσὶ μὲν οὖν αἱ ἕξεις 

αὗται κακίαι. οὐ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρουσιν διὰ τὸ μήτε βλα- 

βεραὶ τῷ πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες. 

ΤΙ ἡ δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν καὶ ἔκ τοῦ ὀνό- ἴ 

3 ματος ἔοικεν εἶναι, περὶ ποῖὰ δ᾽ ἐστὶν πρῶτον λάβωμεν. δια- 8 

8 φέρει δ᾽ οὐδὲν τὴν ἕξιν ἢ ἢ τὸν κατὰ τὴν ἕξιν- σκοπεῖν. δοκεῖ 1128 

δὲ μεγαλόψυχος εἶναι ὃ μεγάλων αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὦν" ὃ 

γὰρ μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίϑιος. τῶν δὲ κατ᾽ ἀρετὴν 

οὐδεὶς ἠλίϑιος οὐδὲ ἀνόητος. μεγαλόψυχος μὲν οὖν ὃ εἰρημένος 
4 (ὃ γὰρ μικρῶν ἄξιος καὶ τούτων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων: μεγα- 
ὁ λόψυχος δὲ οὔ" ἐν μεγέϑει γὰρ ἡ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ 
τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι, οἵ μικροὶ δὲ ἀστεῖοι καὶ σύμ- 

6 μέτροι, καλοὶ δ᾽ οὔ)" ὃ δὲ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἀνάξιος ὧν 
τ χαῦνος (ὃ δὲ μειζόνων ἢ ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος)" ὁ δ᾽ ἐλαττόνων 
ἢ ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν τε μεγάλων ἐάν τε μετρίων, ἐάν 
τε καὶ μικρῶν ἄξιος ὧν ἔτι ἐλαττόνων αὑτὸν ἀξιοῖ. καὶ 
μάλιστα ἂν δόξειεν ὃ μεγάλων ἄξιος" τί γὰρ ἂν ἐποίει. εἰ 

8 μὴ τοσούτων ἣν ἄξιος; ἔστιν δὴ ὁ μεγαλόψυχος τῷ μὲν με- 
᾿ γέϑει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος (τοῦ γὰρ κατ᾽ ἀξίαν αὑτὸν 
9 ἀξιοῖ)" οἱ δ᾽ ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν. εἰ δὲ δὴ μεγά- 
λῶν ξαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὦν. καὶ μάλιστα τῶν μεγίστων. περὶ 

1ὸ ἐν μάλιστα ἂν εἴη. ἡ γὰρ ἀξία λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀγαϑά᾽ 
μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἂν ϑείημεν ὃ τοῖς ϑεοῖς ἀπονέμομεν, καὶ οὗ 
μάλιστ᾽ ἐφίενται οἵ ἐν ἀξιώματι. καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς καλλίστοις 
ἄϑλον᾽ τοιοῦτον δ᾽ ἢ τιμή (μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς 30 

88. τῶν ΗδΚΡ ΑἸ. Ηδ]. || 1128, 1. τὸ ων, τὰ τὸ, ΚΟῚ 
ὅ. γὰρ ΓΊΘῈΕΝ Ηδ]., δὲ ΜΡ ΑἸ. τ. ἢ 8. αὑτὸν Π᾿, αὐτὸν 
ΑΙα. {11|. καὶ Ῥοϑὺ τε οτῇ. ΜΡ, διηΐθ 10. μετρίων μαδϑὲ ΑἸά. Ι 
ἑαυτὸν Πἢ" ΑἸά. | 11. γὰρ ϑτιβοιη. βοουπάσιη Βἰθοκμθυὶ ἐγδηβ- 
Ἰαξίομθιι, δ᾽ ΓΠ ΑἸᾶ. Ἠδ]. ἀν. ΒΚ. Βυ. 

σι 

μ᾿ 0 

μ᾿ ὅ 



80 Ζ. 1. 1128, 21 -- 1124, 14. 

ἀγαθῶν)" περὶ τιμὰς δὴ καὶ ἀτιμίας ὃ μεγαλόψυχός ἐστιν 
( 

ὡς δεῖ. καὶ ἄνευ δὲ λόγου φαίνονται οἵ μεγαλόψυχοι περὶ τι 
τιμὴν εἶναι" τιμῆς γὰρ μάλιστα οἱ μεγάλοι ἀξιοῦσιν ἑαυτούς, 
κατ᾽ ἀξίαν δέ, ὃ δὲ μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαυτὸν 

90 καὶ πρὸς τὸ τοῦ μεγαλοψύχου ἀξίωμα. ὃ δὲ χαῦνος πρὸς 
ἑαυτὸν μὲν ὑπερβάλλει, οὐ μὴν τόν γε μεγαλόψυχον. ὁ 
δὲ μεγαλόψυχος, εἴπερ τῶν μεγίστων ἄξιος, ἄριστος ἂν εἴη" 
μείξονος γὰρ ἀεὶ ὃ βελτίων ἄξιος, καὶ μεγίστων ὃ ἄριστος. 
τὸν ὡς ἀληϑῶς ἄρα μεγαλόψυχον δεῖ ἀγαϑὸν εἶναι. καὶ 

80 δόξειεν δ᾽ (ἂν» εἶναι μεγαλοψύχου τὸ ἐν ἑκάστῃ ἀρετῇ μέγα. 
οὐδαμῶς τ᾽ ἂν ἁρμόξοι μεγαλοψύχῳ φεύγειν παρασείσαντι, 
οὐδ᾽ ἀδικεῖν" τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει αἰσχρὰ ᾧ γ᾽ οὐδὲν μέγα; 
καϑ' ἕχαστα δ᾽ ἐπισκοποῦντι πάμπαν γελοῖος φαίνοιτ᾽ ἂν 
ὃ μεγαλόψυχος μὴ ἀγαϑὸς ὦν. οὐκ εἴῃ δ᾽ ἂν οὐδὲ τιμῆς ἄξιος 

80 φαῦλος ὦν᾽ τῆς ἀρετῆς γὰρ ἄϑλον ἡ τιμή, καὶ ἀπονέμεται 
1τιρ4ᾳ τοῖς ἀγαθοῖς. ἔοικεν οὖν ἡ μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις 

εἶναι τῶν ἀρετῶν᾽ μείζους γὰρ αὐτὰς ποιεῖ, καὶ οὐ γίνε- 
ται ἄνευ ἐκείνων. διὰ τοῦτο χαλεπὸν τῇ ἀληϑείᾳ μεγαλό- 
ψυχον εἶναι" οὐ γὰρ οἷόν τὲ ἄνευ καλοκαγαϑίας. μάλιστα 

5 μὲν οὖν περὶ τιμὰς καὶ ἀτιμίας ὃ μεγαλόψυχος ἐστίν, καὶ 
ἐπὶ μὲν ταῖς μεγάλαις καὶ ὑπὸ τῶν σπουδαίων μετρίως 
ἡσθήσεται, ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων ἢ, καὶ ἐλαττόνων (ἀρε- 
τῆς γὰρ παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία τιμή), οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἀποδέξεταί γε τῷ μὴ ἔχειν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ ἀπονέμειν" 

τὸ τῆς δὲ παρὰ τῶν τυχόντων καὶ ἐπὶ μικροῖς πάμπαν ὀλι- 
γωρήσει (οὐ γὰρ τούτων ἄξιος), ὁμοίως δὲ καὶ ἀτιμίας (οὐ 
γὰρ ἔσται δικαίως περὶ αὐτόν). μάλιστα μὲν οὖν ἐστίν, ὥσπερ 
εἴρηται, ὃ μεγαλόψυχος περὶ τιμάς: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ 
πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν 

ὅ. μεγάλου Π', μεγαλοψύχου ο. ὁ. Ηδ]. Ατν. ἢ 36. "7γε οπι. 
Ὁ ἥ 98. μείξονος --- βελτίων] εἴπερ τῶν μεγίστων 01} 80. 
δ᾽ οἵι. Π' {ἂν «αά. Τυσιθθυβ [ 82. ὧσ γι. ΚΡ (οὐχ. το) ἢ γ᾽ 
οἵα. Π3 ΑἸὰ. ΒΚ. Βγυ. {{11942..1. μὲν δῖ οὖν δαα. ΓΠ᾿' ΒΚ. Ἀγ, 
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ὙΖΑΣ πο ρος δε στο 
δ εὐ  πουύζειο. κερὶ ς μρνρον αρν καρ α Αθς ἄρμενον 

εὐῥλήρβον ονοκμθς ἀετόν αι 

«- ὑπ ΓΞ κἀγκδώς. ΡΥ ΤῈ τε ἐϑοοε δός ἀφουξξες οὐ ταύυις 

τσ νυν ΎΎΦΎ ἘΠ τΠ τ κι ύμνοι «..-ακ :οέο- “ὦ κἀς ἐσ «- 
᾿ζκηκο βεοιείαιν “-ωα25.-2-.--5 ἐξ τα Σέα.. 5. 95 δκεερξοσέω 
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4. 1. 1194{,.15 -- 8. 11240, 1. 81 

’ [εὐ [κα μ᾿ ’ "ἢ » ᾿ ΕΝ Α μετρίως ἕξει. ὕπως ἂν γίνηται, καὶ οὔτε εὐτυχῶν περιχαρὴς 15 
-" ΄ 

ἔσται οὔτε ἀτυχῶν περίλυπος. οὐδὲ γὰρ περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει 
ὡς μέγιστον ὄν (αἴ γὰρ δυναστεῖαι καὶ ὃ πλοῦτος διὰ τὴν 
τιμήν ἐστιν αἱρετά᾽ οἱ γοῦν ἔχοντες αὐτὰ τιμᾶσϑαι δι’ αὐτῶν 

ὕλονται)" ᾧ δὴ καὶ ἡ τιμὴ μικρόν ἐστιν, τούτῳ καὶ τὰ ἄλλα Ὁ δ τυ εὐδιμδοῦν ἐστ εννρα κυ πρτθλῷ 
διὸ ὑπερόπται δοκοῦσιν εἶναι. δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα 8 
συμβάλλεσϑαι πρὸς μεγαλοψυχίαν. οἵ γὰρ εὐγενεῖς ἀξιοῦν- 51 
ται τιμῆς καὶ οἵ δυναστεύοντες ἢ πλουτοῦντες" ἐν ὑπεροχῇ 
γάρ, τὸ δ᾽ ἀγαϑῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον. διὸ καὶ τὰ 
τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρους ποιεῖ" τιμῶνται γὰρ ὑπὸ τινῶν. 
κατ᾽ ἀλήϑειαν δὲ ὃ ἀγαθὸς μόνος τιμητέος᾽ ᾧ δ᾽ ἄμφω 5 κατ᾽ ἀλή ὁ ἀγαθὸς μόνος τιμητέορ" ᾧ δ᾽ ἄμφω 
ὑπάρχει. μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς. οἱ δ᾽ ἄνευ ἀρετῆς τὰ 

τοιαῦτα ἀγαϑὰ ἔχοντες οὔτε δικαίως ἑαυτοὺς μεγάλων ἀξιοῦ- 
"Ἅ᾿ 3 -" ’ ’; » Ἁ ᾽ - 

σιν οὔτε ὀρϑῶς μεγαλόψυχοι λέγονται. ἄνευ γὰρ ἀρετῆς 

παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα. ὑπερόπται δὲ καὶ ὑβρισταὶ καὶ 
οἷ τὰ τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ γίνονται. ἄνευ γὰρ ἀρετῆς οὐ 30 
.“᾽ , , δ . 2 ͵΄ Ξ 3 ͵΄ ι 
ῥάδιον φέρειν ἐμμελῶς τὰ εὐτυχήματα᾽ οὐ δυνάμενοι δὲ 

φέρειν καὶ οἰόμενοι τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων μὲν κατα- τ154Ὁν 
φρονοῦσιν. αὐτοὶ δ᾽ ὅ τι ἂν τύχωσιν πράττουσιν. μιμοῦνται 
γὰρ τὸν μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι ὄντες, τοῦτο δὲ δρῶσιν ἐν 

Ψ, 
οἷς δύνανται" τὰ μὲν οὖν κατ᾽ ἀρετὴν οὐ πράττουσιν, καταφρο- 

- - « Α Α 

νοῦσι δὲ τῶν ἄλλων. ὃ μὲν γὰρ μεγαλόψυχος δικαίως κατα- Θι 

οβχφρονεῖ (δοξάζει γὰρ ἀληϑῶς). οἵ δὲ πολλοὶ τυχόντως. οὐκ 

ῳ-υυνυ ον 

ἔστιν δὲ μιπροκένδυνος οὐδὲ φιλοκίνδυνος διὰ τὸ ὀλίγα τιμᾶν, 

11. ὡς 8560]. Εν. {[|19. δὲ ΓΤ! 20. καὶ ροβὺ διὸ αἀά. το. 
ΚΡ {| 32. οἵ γοβὺ ἢ δα. ΗΞΤΡΝΡΟΡ ΑἸἹά. ΒΚ. Ἐγ. [ 235. τιμητός 
Μὴ οὐ ρυ. Κῦ (ουχ. το.), τιμητέος ο. ὁ. Δπ. 239. καὶ ροβὺ ὑβρισταὶ 
ζονθ. τϑοὺθ οἱ. οοάϊοθβ Τιϑτῃ ᾽ηὶ, καὶ (κακοὶν Βαυα Ὀ6η6 οἱ. ν. ἃ. 
ὉΡ. Θαπάρι {} 80. οἵ 44. ΚΡ ἢ ἀγαϑοὶ ΟΡ, κακὰ Ῥαγ. 1417 ΑἸ4, εὐ 
γρ. ΤΡ κακοὶ Γ΄, ποὰ γουξὺ Ατὐ., 560]. Ἰάθῃιν γ. ἃ. δρ. ᾿8π- 
Ὀίηυτη (ρϑυύρθγδτῃ) [[ 1124, ὅ. μὲν γὰρ ΚΡ, δὲ 6. 6. τ, ΒΚ. 
Βν. || 6. Ἀπ οὐκ Ἦν. [[|Ο{. μικροκένδυνος] πυκνοκίνδυνος Π5 
Η50" ΑΙα. οὐ ρυ. ΟΡ (γρ. μικροκένδυνος τὴρ. ΟΡ) ὁ { φιλο- 
κίνδυνος] πυκνοκίνδυνος Η6]. (14 απο γρεοχβροχὶῦ ΜΊΘΒ616- 
ἴπ5) ΑΥ. 

Ἄβιβτ. ἘΠ}, Νίο. θ 



80 4. 8. 1124, 8 -- 1194}, 39. 

μεγαλοκένδυνος δέ, καὶ ὅταν κινδυνεύῃ, ἀφειδὴς τοῦ βίου ὡς 
οὐκ ἄξιον ὃν πάντως ξῆν. καὶ οἷος εὖ ποιεῖν. εὐεργετούμενος 24 

10 δὲ αἰσχύνεται" τὸ μὲν γὰρ ὑπερέχοντος, τὸ δ᾽ ὑπερεχο- 
μένου. καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων" οὕτω γὰρ προσοφλήσει 
ὁ ὑπάρξας καὶ ἔσται εὖ πεπονϑώς. δοκοῦσι δὲ καὶ μνημο- 90 
νεύειν οὺς ἂν ποιήσωσιν εὖ, ζὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἂν πάϑωσιν οὔ" 
ἐλάττων γὰρ ὃ παϑὼν εὖ τοῦ ποιήσαντος, βούλεται δέ ὑπερέχειν. 

15 καὶ τὰ μὲν ἡδέως ἀκούει, τὰ δ᾽ ἀηδῶς" διὸ καὶ τὴν Θέτιν οὐ 
λέγειν τὰς εὐεργεσίας τῷ Διί οὐδ᾽ οἵ “άκωνες πρὸς τοὺς 

᾿Αϑηναίους. ἀλλ᾽ ἃ πεπόνϑεσαν εὖ. μεγαλοψύχου δὲ καὶ τὸ 26 
μηδενὸς δεῖσϑαι ἢ μόγις, ὑπηρετεῖν δὲ προϑύμως, καὶ πρὸς 
μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ εὐτυχίαις μέγαν εἶναι, πρὸς δὲ 

30 τοὺς μέσους μέτριον᾽ τῶν μὲν γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ 
σεμνόν, τῶν δὲ ῥάδιον, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις μὲν σεμνύνεσϑαι οὐκ 
ἀγεννές, ἐν δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν, ὥσπερ εἰς τοὺς ἀσϑε- 

- , ι ᾽ . ν , Ἃ τ νεῖς ἰσχυρίζεσϑαι. καὶ εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι, ἢ οὐ πρω- 91 

τεύουσιν ἄλλοι" καὶ ἀργὸν εἶναι καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽ ἢ ὅπου 
95 τιμὴ μεγάλη ἢ ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν, μεγάλων 

δὲ καὶ ὀνομαστῶν. ἀναγκαῖον δὲ καὶ φανερόμισον εἶναι καὶ 538 
φανερόφιλον᾽ τὸ γὰρ λανϑάνειν φοβουμένου. καὶ μέλειν 

- 3 ΄, - κ -“ ΄ ι ΄ ι , 
τῆς ἀἁληϑείας μᾶλλον ἢ τῆς δόξης, καὶ λέγειν καὶ πράτ- 

τειν φανερῶς" παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονεῖν. διὸ 

8. ἀφειδήσει Π᾿Ὴ5 Αῃ. οὗ γρ. χαρ, Οὗ, ἀφειδεῖ 9: οὐ ΘΟυΤ. 
ΟἹ! 18. ὑφ᾽ δα. Μαθηβοθοσ { 14. εὖ Ῥοβὺ τοῦ 115} 11. ἐπεπόν- 
ϑεσαν ΗΝ, ἐπεπόνϑεισαν ΤΙ ΑἸ., πεπόνϑασιν Τ' ΚΡ [[ 21. ᾿ 
χε ἐν ΠΠ Δ ΝΡΟΣ ΑἸα. ΒΚ. Βσ. 1124. ελλητὴν ΓΉΒΙ. ΑΥ. Ὁ), 
μελλήτην ΚΡ, μελητὴν Π’ἃ3,320» Αῃ. »,μελητὴν ΑἸα. {|27. καὶ μέλλευν 
ΝΡῸΡ; ἀμελεῖν ῬΓ. ΚΡ (οΥχ. τὸ)" ἀμέλει ΑΙὰ, ὁ [| 39. παρρησια- 
στὴς -- 80. ἀληϑευτικός γρ. Ῥαγ. 1880, παρρησιαστικὸς γὰρ διὸ 
καταφρονητικὸς δέ, διὸ “παρρησιαστικὸς καὶ, ἀληϑευτικός ῬΥ. 
1860, καταφρονητικοῦ γάρ. παρρησιαστοῦ γάρ. διὸ παρρησια- 
στικὸς δὲ διὰ τὸ καταφρονητιπὸς εἶναι καὶ ἀληϑευτικός γυ. ΚΡ, 
παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι, καταφρονητι- 
κὸς δὲ διὸ (διὰ τὸ ΓῚ παρρησιαστικός, παρρησιαστικὸς δὲ διὸ 
(διὰ τὸ ΓῚ καταφρονητιπὸς καὶ ἀληϑευτικὸς Γ' οὗ το. ΚΡ (ραῖ- 
ἄτα ἴπ ταρ., Ῥαγίσι ἴῃ ἐοχία), καταφρονητικὸς γὰρ διὸ κατα- 







4. 8. 11940, 30 -- 9. 112δ8, 30. 92 
ΤΠ 
ὭὮ ἀληϑευτιχός, πλὴν ὅσα μὴ δι εἰρωνείαν" εἴρωνα δὲ 80 

39 πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ πρὸς ἄλλον μὴ δύνασθαι ζῆν 
ἀλλ᾽ ἢ φίλον' δουλικὸν γάρ, διὸ καὶ πάντες οἵ κόλα- τι2ὅ 4 

80 χες ϑητικοὶ καὶ οἵ ταπεινοὶ κόλακες. οὐδὲ ϑαυμαστικός" 
οὐδὲν γὰρ μέγα αὐτῷ ἐστίν. οὐδὲ μνησίκακος᾽ οὐ γὰρ 
μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν, ἄλλως τε καὶ κακά, ἀλλὰ 

81 μᾶλλον παρορᾶν. οὐδ᾽ ἀνθρωπολόγος" οὔτε γὰρ περὶ αὖ- 
τοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου" οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαινῆται μέλει 
αὐτῷ οὔϑ᾽ ὅπως οἱ ἄλλοι ψέγωνται, οὐδ᾽ αὖ ἐπαινετικός 
ἐστιν διόπερ οὐδὲ κακολόγος. οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν, εἰ μὴ δι᾽ 

85 ὕβριν. καὶ περὶ ἀναγκαίων ἢ μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς 
καὶ δεητικός᾽ σπουδάζοντος γὰρ οὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα. 10 

88 χαὶ οἷος κεχτῆσϑαι μᾶλλον τὰ καλὰ καὶ ἄκαρπα τῶν 
48 καρπίμων καὶ ὠφελίμων" αὐτάρκους γὰρ μᾶλλον. καὶ κί- 

νησις δὲ βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχου δοκεῖ εἶναι, καὶ φωνὴ 
βαρεῖα, καὶ λέξις στάσιμος οὐ γὰρ σπευστικὸς ὃ περὶ ὀλίγα 
σπουδάζων, οὐδὲ σύντονος ὁ μηδὲν μέγα οἰόμενος" ἡ δ᾽ ὀξυ- τὖ 
φωνία καὶ ἡ ταχυτὴς διὰ τούτων. 

8 τοιοῦτος μὲν οὖν ὃ μεγαλόψυχος, ὃ δ᾽ ἐλλείπων μι- 
κρόψυχος, ὃ δ᾽ ὑπερβάλλων χαῦνος. οὐ κακοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν 
εἶναι οὐδ᾽ οὗτοι (οὐ γὰρ κακοποιοί εἰσιν), ἡμαρτημένοι δέ. ὃ 
μὲν γὰρ μικρόψυχος ἄξιος ὧν ἀγαϑῶν ξαυτὸν ἀποστερεῖ ὧν 30 

φῷ 

φρονητικὸς καὶ ἀληϑευτικὸς ῬΥ. Η5, καταφρονητικὸς γὰρ παρ- 
ρησιαστικὸς διὰ τὸ καταφρονητιπὸς εἶναι καὶ ἀληϑευτικὸς ΤΟ. 
Η5, παρρησιαστικός γάρ. διὸ (καὶ δα. Μη) χαταφρονητιπός. 
καταφρονητικὸς δέ, διὸ παρρησιαστικὸς καὶ ἀληϑευτικός 15 
καταφρονητικὸς γὰρ᾽ διὸ παρρησιαστικός. παρρησιαστικὸς δέ᾽ 
διὸ καταφρονητικπὸς καὶ ἀληϑευτικός ΑΥ., καταφρονητικοῦ γάρ᾽ 
διὸ παρρησιαστικπός. (ταὺ δᾶα. Ν᾽) παρρησιαστικοῦ δέ. διὸ κατα- 
φρονητιχὸς καὶ (καὶ οτμ." Ν᾽) ἀληϑευτικός ΝΡΟΡ ΑἸΙὰ., αὖυὰ ἴῃ 

Γ Ἰϑοϊϊομθ παρρησιαστικοῦ δέ. διὸ καταφρονητικὸς καὶ ΒΘ0]. Οο- 
 τΆ6Β, Β1Τ1]Π1 ΘᾺ 6 καταφρονητιχὸς γάρ. διὸ καὶ παρρησιαστιπὸς 
᾿ καὶ ἀληϑευτικὸς, αὖ νἱάρίαν, ΗΕ]. ᾿] 80. εἴρωνα Ν᾿, εἰρωνεία οθὐ. 

Αν., εἴρων  ϑαβθιῃ. ἢ 1158, 1. πρὸς ροδὺ ἢ οὐ. ΠὸἪ ΑἸά. ΑΥ, 
ΒΚ. Βγ. || 8. οὐ] οὐδὲ Π53 ὁ Ἰ 16. τούτων] τουτέστι ταῦτα Ατι.; 
ταῦτα οΟοὐἸο65 ΤΔΤΩΌΙΗΙ. 

65 

Ε Ἔ οολαηρ εκ ρου Ὕ 



84 4. 9. 119ὅ8, 21 --- 10. 1195, 11. 

ἄξιος ἐστίν, καὶ ἔοικεν κακὸν ἔχειν τι ἐκ τοῦ μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν 
τῶν ἀγαϑῶν, καὶ ἀγνοεῖν δὲ ἑαυτόν" ὠρέγετο γὰρ ἂν ὧν ἄξιος 
Ξ3 4 » » 4 κ 5γ} δ » -» 
ἦν, ἀγαϑῶν γε ὄντων. οὐ μὴν ἡλίϑιοί γε οἵ τοιοῦτοι δοκοῦσιν 

εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί. ἡ τοιαύτη δὲ δόξα δοκεῖ καὶ χείρους 
“Ὁ ΟἹ κι -» 4 ὦ 3 Α ; ε5 ποιεῖν" ἕκαστοι γὰρ ἐφίενται τῶν κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται δὲ καὶ 

τῶν πράξεων τῶν καλῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνά- 
» ς ᾿ “" Ἁ ᾽ “ ᾿ - 

ξιοι ὄντες, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν. οἵ δὲ χαῦνοι 

ἠλίϑιοι καὶ ἑαυτοὺς ἀγνοοῦντες, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς (ὡς γὰρ 
»Ἤ » -“ ΄ - , 
ἄξιοι ὄντες τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται), 

80 καὶ ἐσϑῆτι κοσμοῦνται χαὶ σχήματι καὶ τοῖς τοιούτοις. καὶ 

βούλονται τὰ εὐτυχήματα φανερὰ εἶναι αὑτῶν, καὶ λέγουσι 
περὶ αὐτῶν ὡς διὰ τούτων τιμηϑησόμενοι. ἀντιτέϑεται δὲ τῇ 
μεγαλοψυχίᾳ ἡ μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος" καὶ γὰρ 

84 γένεται μᾶλλον καὶ χεῖρον ἐστίν. 

10 ἡ μὲν οὖν μεγαλοψυχία περὶ τιμήν ἐστιν μεγάλην, 
1190 ὥσπερ εἴρηται" ἔοικεν δὲ καὶ περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή τις, [καϑά- 

- ',. , τι , “ ; ᾿, 

περ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχϑη.] ἢ δόξειεν ἂν παραπλησίως ἔχειν 

πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλευϑεριότης πρὸς τὴν 
μεγαλοπρέπειαν. ἄμφω γὰρ αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσιν, 

5 περὶ δὲ τὰ μέτρια καὶ μικρὰ διατιϑέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖ. 
ὥσπερ δ᾽ ἐν λήψει καὶ δόσει χρημάτων μεσότης ἔστιν καὶ 
ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις, οὕτω καὶ ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ μᾶλ- 
λον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ ὅϑεν δεῖ καὶ ὡς δεῖ. τόν τὲ 
γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ὅϑεν οὐ 

10 δεῖ τῆς τιμῆς ἐφιέμενον, τόν τε ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς 
καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσϑαι. ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν φιλότιμον 

91, ἄξιος ροβῦ ἐστιν Π5 {|.28. οἵ τοιοῦτοι Τ' Π' Απ. Ηθ]., 
οὗτοι Μὴ ΑΙ. οὐ ροβὺ δοκοῦσιν ΤΙ}; 24. ὀχνηροί Τ' Π10" ΑἸὰ,, 
νοεροί Π᾿ Απ. οὐ γγ. Οὅ, νωϑροὶ Οἱ Η6]. οὔ τὴρ. Οὐ, πιογοβὶ 
Ατ. { 28. τοῦτ᾽ Βγ. || 82. αὐτῶν ΚΡ ΑἸά. Ηδθ]. ΑΥ., αὑτῶν ΓΤ ΠΡ 
Ἐς. νυ. {{Α88. ἡ --- Ὁ, 1. εἴρηται 560]. Ἐν. {| 1126}, 1: ταύτην] 
τιμὴν Ἐν. (πμϑβοῖο 8 τϑοῦθ) [[ καϑάπερ --- 2. ἐλέχϑη 560]. ΜοητΟ: 
ν. αὐὑδ8 δὐποίανὶ δὰ 11078, 28 [|| ὅ. τὰ ροϑβὺ καὶ δαᾶ. Π5 ΑἸὰ. 
ΒΚ. Πν. ἢ ἡμᾶς οἵη. Ηδ, 5801. Ἐν. {||} 7. τὸ οτὰ. Π53} 9. καὶ γοβῦ 
ὡς οἴῃ. ΠῚ 5 ΝΡ 11. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τὸν ΜΡ Ατ., ἔτι δὲ τὸν ΚΡ, 

τϑ 

ὧν 



ζοντο, ἐξάσορ ἀνότ Θέξειε. ἐσ Ζιο ντιστεις ή7-ι ξ “τιτέξοε͵ δες ζσρεεε Ζεεαφε 2α- 

δι τε 



αὐξὸ (Ὀργ ίλου, Ἶ («ἀκρόχολοι) 2ζ. 
(χαλεποί), α 2, “α“θ σεο ἐλ κζο αεος στ ΕΖΖ. ; 

“ἐς. κι. ὐδςς «ὦ ΖΖεε, “ πυεκϑκξα οἄνεν ς ἐς 

͵ώε4 : «ἀα. «Ζζεε. «ἄς ξζιαες (τῷ λοι δι Ὸ ἐδ κυαλιν δας, Ξ 

πες οἱ σι. Ζζω. εἰιεξειε.αζαξεεκοα᾽ ας εκ ,κεία. 

. οι ζωε. Ζεακ κα νι . γικσοα τικιΖσεεςα. στε. “ΖΦ. 2.» 

τὰ γετόνη γυιὶ δή, ιεκεια. «“{. “-» ἩΕΦΡΡΜ, Ἰρε Σ οὐεσον τιστακά οναθτως 

σαι ΖΦ ΡΨ." “..7, “Ὅς εΖδόε ει χες 

ἘΣΣ ι ας- , γα. “ἢ δ΄ Ζξεεςς, οὐ 
«Ὁ ΦΊ «τα φύσα.“ “Δ “ο.ἰς “Ζζε 

ἐφευκοςεζεν ας εκ, ««εεΖε;ις, Ξξο.“λσε στο. “«ο σζ 



1) 4. 10. 1126}, 12 --- 11. 11268, 2. 85 

ἐπαινοῦμεν ὡς ἀνδρώδη καὶ φιλόκαλον, τὸν ὃ᾽ ἀφιλότιμον 
ὡς μέτριον καὶ σώφρονα. ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν]. 
δῆλον δ᾽ ὅτι πλεοναχῶς τοῦ φιλοτοιούτου λεγομένου οὐκ 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρομεν ἀεὶ τὸν φιλότιμον, ἀλλ᾽ ἐπαινοῦντες ιτῦ 
μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ οἱ πολλοί, ψέγοντες δὲ ἐπὶ τὸ μᾶλ- 
λον ἢ δεῖ, ἀνωνύμου δὲ οὔσης τῆς μεσότητος; ὡς ἐρήμης ἔοι- 
κεν ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα. ἐν οἷς δ᾽ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 

5 ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον᾽ ὀρέγονται δὲ τῆς τιμῆς καὶ μᾶλλον ἢ 
δεῖ καὶ ἧττον᾽ ἔστιν δὴ καὶ ὡς δεῖ" ἐπαινεῖται δ᾽ οὖν καὶ ἡ ἕξις 30 

αὕτη. μεσότης οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος. φαίνεται δὲ πρὸς 
μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία, πρὸς δὲ τὴν ἀφιλοτιμίαν 

ς φιλοτιμία, πρὸς ἀμφότερα δὲ ἀμφότερα πώς. ἔοικεν δὲ τοῦτ᾽ 
εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἀντικεῖσϑαι δὲ ἐνταῦϑα 
οἱ ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ ὠνομάσϑαι τὸν μέσον. 9 

Υ πραύτης δ᾽ ἐστὶ μὲν μεσότης περὶ ὀργάς. ἀνωνύμου δ᾽ 11 
ὄντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸ μέσον 
τὴν πραότητα φέρομεν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν; 

ἢ ἀνώνυμον οὖσαν. ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. 
τὸ μὲν γὰρ πάϑος ἐστὶν ὀργή. τὰ δ᾽ ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ 30 

8 διαφέροντα. ὁ μὲν οὖν ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος, 
ἔτι δὲ ὡς δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται, πρᾶος 
δὴ οὗτος ἂν εἴη, εἴπερ ἡ πραύτης ἐπαινεῖται (βούλεται 

γὰρ ὃ πρᾶος ἀτάφαχος εἶναι καὶ μὴ ἄγεσϑαι ὑπὸ τοῦ πᾶ- 
ϑους, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὃ λόγος τάξῃ, οὕτως καὶ ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπὶ 8 

« τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν᾽ ἁμαρτάνειν δὲ δοκεῖ μᾶλλον 1136 
ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν" οὐ γὰρ τιμωρητικὸς ὃ πρᾶος. ἀλλὰ μᾶλ- 

18. ὥσπερ -- εἴπομεν 560]. Μοητο: στ. ααδθ δια πούδγἑτητιβ 
ἃ 1107, 28 [| 16. φέρομεν ἀεὶ ΓΠ᾿ΊΉΗΣΝΡ, ἀεὶ φέρομεν ΠΞ 
ΑἸΔ, ΒΚ. [ 19. τῆς ογι. ΠῚΉΗΘ ΝΡ ΑἸᾶ. ΒΙ.. Εν. ἢ 30. ἤδη Νν, δ᾽ 
ἤδη Ηδ5, δ᾽ ὅτε ΜΡ Ῥαν. 1417 ΒΚ., δὲ Γ(), δὴ ὁ. 6. Αἢ. ΑΥ. εἶ, αὖ 
νἱάθδαν, ΗΕΙ. ! δ᾽ οὖν Π', γ᾽ οὖν Ἐν, γοῦν Η8 ΑἸὰ. ΒΚ. ἢν. (ἴοτ5. 
τϑοῖθ)ὺ, οὖν ΓῚ,Ρ ἀτὐ,, μὲν ΜΡῸ ᾿] καὶ οτ. ΓΠΗΣ Ν᾽ ΑἸΙα. Αγ. 
ΒΚ. Ἐχ,, δαα. ΠΞ)9 Ϊ 96. τὸν] τὸ Πἢ || 26. μὲν οἴη. ΤΠ" ΑΙα, ἢ} 
21. τὸ] ᾿τῶν ΡΥ. Η5, τὸν ὙΙοίξοτίαβ ΒΚ. Βγ. [[ 82. καὶ δῃΐθ ὡς 
ααα, Ἐ᾿ ΒΚ. Ἀγ... 
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86 4. 11. 11208, 8 --- 11204, 29. 
γ) 

λον συγγνωμονικός)" ἡ δ᾽ ἔλλευψις, εἴτε ἀοργησία τίς ναὸς, 

εἴθ᾽ ὅ τι δή ποτε. ψέγεται (οἵ γὰρ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς 
5 δεῖ ἠλίϑιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οἵ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε μηδ᾽ 
οἷς δεῖ" δοκεῖ γὰρ οὐκ αἰσϑάνεσϑαι οὐδὲ λυπεῖσϑαι, μὴ ὀργι- 
ξόμενός τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός, τὸ δὲ προπηλακιζόμενον 
ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες) ἡ δ᾽ 
ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται (καὶ γὰρ οἷς οὐ δεῖ, 

10 καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ ϑᾶττον, καὶ πλείω 
χρόνον), οὐ μὴν ἅπαντά γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. οὐ γὰρ ἂν 
δύναιτο εἶναι. τὸ γὰρ κακὸν καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσιν, κἂν δλό- 
κληρον 7. ἀφόρητον γίνεται. οἵ μὲν οὖν ὀργίλοι ταχέως μὲν 
ὀργίξονται καὶ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ 

1 δεῖ, παύονται δὲ ταχέως" ὃ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν. συμ- 
βαίνει δ᾽ αὐτοῖς τοῦτο, ὅτι οὐ κατέχουσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ 
ἀνταποδιδόασιν ἣ φανεροί εἰσιν διὰ τὴν ὀξύτητα, εἶτα ἀπο- 
παύονται. ὑπερβολῇ δ᾽ εἰσὶν οἵ ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς 
πᾶν ὀργίλοι καὶ ἐπὶ παντί" ὅϑεν καὶ τοὔνομα. οἱ δὲ πικροὶ 

80 δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται᾽ κατέχουσι γὰρ 
τὸν ϑυμόν. παῦλα δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ ἡ γὰρ 

τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα. 
τούτου δὲ μὴ γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν" διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπι- 
φανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείϑει αὐτοὺς οὐδείς, ἐν αὑτῷ δὲ πέψαι 

86 τὴν ὀργὴν χρόνου δεῖ, εἰσὶ δ᾽ οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι 
καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις. χαλεποὺς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽ οἷς τ 
τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ πλείω χρό- 
γον, καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως. 
τῇ πραύτητι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίϑεμεν᾽" καὶ 12 

[νι 

.“ 

ου 

μι ὦ 0 

112θ08, 8. ἀνοργησία ΗΔΚΌΝΡ, ἀοργισία ΜΡ [ ὅ. οἵ μὴ] μὴ 
Κν͵ μηδ᾽ οἱ. Ἐν. Ι10. ἢ Ροβὺ ϑᾶττον αὐὰ. Π' 112. καὶ (καϑ' » 
ἑαυτὸ ΑἸὰ., καϑ᾽ αὑτὸ Φπίμροσ [ 17. ἀποδιδόασιν Π᾿' [[20. ὁρ- 
γῖλοι ΚΡ, ὀργίλοι ΟΡ ὀργιξόμενον Αμ., ὀργίζονται ο. 0. ΗΘ]. Ατ. ᾿ 
91, ἀποδιδῶ Μνον, ἀνταποδιδῶσιν Τ' ΑΙά. Ι 38. ἢ καὶ ΚΌΝ 
ΑΙὰ., καὶ Οϑ Απ. οὗ οοσγ. Ῥαᾶγὺ. 1417, ἢ. ὁ. ὁ. τι οὗ ν. 1. 
ΔΡ. λῃ. 



ΧΡΑ͂ ρος. "οε.-πζεε. ἐιω ἐς κεζ. Ζἕιε: γχεςες 

ἘΣΤῚ τον ΣΎ δι. γε σι τεύδεσέιο δει»άς, 4 
ὩΣ, “πίω. ο«..264:5. δε νικῶ. τ ἀξΖεςεεσπτος ῥεεεες 
ΠΟ ΧΟ 74“ 2 οι τσ ξεςέ, . ἐσ αἰ ος ἔς σέσες, 2εσέ ; (ζ.; 
“«εεἴςο. γχιεῖς Ζὸ δε α“Φς ΖΞ: σα ξξειι.ς. ἐκέξες  έ. 6«-«ἐ- ς- 

“πιτο κεἰ σις ἐσ “ἐξ, δε. εε ζεῖ Ζε Σέ. 'α 

τ. τὸ ὅς προς δέίσ.εἰ Ζάε ξέώ ς«“.0. «οτὸονκ 5. 6.4) οι 74. «γε δ 

ς. ζιοτν 7 ἀοξοςκιέξι “αὶ κέει, κεΖ2-ό, καὶ “ἐς, ἔζοι. «πεοταγ βγῶ, ΖΖα, ἀττις πι ΣΦ ΞΕΣΣ Ἀραβ τ ζνσαν τττοος : : ἘΠ Ἢ ΡΟΣ ΡΑΡΗ͂Σ βοῦν, αν ΆρτΣ κε ον τ σθρος τοτὴ σῖθαν τος: των υμος τῆνον σιφθαν ἐσ αρησὰς 

“6. ανρῷ ζω πέσ άσυ. ἐς ξζς, 2. Ζεα Ζ, Ζίε,,:ζ. »ς 6; ᾿““οἰξ ες, “ὅς. Ὲ 
“«ἴκοι,- “κα κα ας. “πε α ... - ἐπ ΣεΣ: : 

τρῶν Ῥρρυφψυβυγεγκολφωψι πανεμρρνὴχ, "Ὁ Α᾿ Λήασαν τι 
σέο, ζΖξας 

ὺ : ᾿ 



ὥι ἐν τόις πρότερον - ετές.“ τ. φ. )-φ. 

στ“ Ὁ “οὐ. τ ππϑϑας ΘΕ ΞΑΝΘΝΙΝ, ον τ ἃ 
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᾿ εδώ 29 ας μα 4 «σοεκοκκιέ. ὅτ ΖΓ. 7. μὐϑιδ ς Σ ΣΕ το πος Αια 
ἶ ὡἐζί “γε εεέι ν «εΖξειυ 

οι κί. 

β μι. δά νι ϑάα. : σελ οἔεγε δε τειει Ἐπί ασε εάν, «λεόῃ κα - 
Ϊ Ζ5 5 ὸ Αγ ει δφυνιββριι ἐπ. -χο πὐλθύφη, τι} πῆρ ιν 



24. 11. 11208, 80 --- 12, 1120, 19. 81 

() 
, - 3 ’ Ἁ Α » γὰρ μᾶλλον γίνεται (ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ τιμωρεῖσϑαι). 80 

13 καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν οἵ χαλεποὶ χείρους. ᾿ ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς 
» - ἀΡΥΣ ἘΝῚ - τα ΄ 

πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον᾽ οὐ γὰρ δᾷ- 
διον διορίσαι τὸ πῶς καὶ τίσιν καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πόσον 

»" -" Ἃ 6 

χρόνον ὀργιστέον, καὶ τὸ μέχρι τίνος ὀρϑῶς ποιεῖ τις ἢ ἁμαρ- 
’ ς Α ᾿ Α ’ 3 ’ ΨἋ ἐ " 

τανει. Ο μὲν γὰρ μέξρον παρεχβαίνων οὐ ψέγεται. οὔτ ἐπὶ 88 
} “- » ι ᾿ ’ὔ " ι . 2 ’ τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἥττον᾽ ἐνίοτε δὲ καὶ τοὺς ἐλλείποντας 

- 2 ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν. καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας ἀν- τι2δὺ 
δρώδεις ὡς δυναμένους ἄρχειν. ὃ δὴ πόσον καὶ πῶς παρεκ- 

΄ Ὅν “ ΄ 2 » τον κι » 
βαίνων ψεχτὸς. οὐ ῥᾷδιον τῷ, λόγῳ ἀποδοῦναι: ἐν γὰρ τοῖς 

14 καϑ' ἕκαστα καὶ τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις. ἀλλὰ τό γε τοσοῦτον 
-» τι τ - 3 

δῆλον, ὅτε ἡ μὲν μέση ἕξις ἐπαινετή. καϑ᾽ ἣν οἷς δεῖ ὀργι- 
» “» , Α -" ξόμεϑα καὶ ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, 

αἵ δ᾽ ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν μὲν 
γινόμεναι ἠρέμα, ἐπὶ πλέον δὲ μᾶλλον, ἐπὶ πολὺ δὲ σφό- 

- Φ » 
ὅρα. δῆλον οὖν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνϑεκτέον. ἢ 

ιτῦ αἱ μὲν οὖν περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσϑωσαν᾽ ἐν 12 
" - ς ’, ι - -» ᾿ ΄ . ’ γι δὲ ταῖς ὁμιλέαις καὶ τῷ συζῆν καὶ λόγων καὶ πραγμάτων τι 

κοινωνεῖν οἱ μὲν ἄρεσκοι δοκοῦσιν εἶναι, οἵ πάντα πρὸς 
δ Ἁ 2 - ᾿ι δ λ 2 ’ὔ 2 ᾽ "7 

ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ οὐϑὲν ἀντιτείνοντες, ἀλλ᾽ οἰόμενοι 
- Μ - ’΄ Ὁ δ δ. -ὦ ΡῚ ’ Ψ' 

3 δεῖν. ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι" οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας τού- 

τοις πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ ὁτιοῦν φρον- 16 
8 τίξοντες δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται. ὅτι μὲν οὖν αἵ 

3 , [εἰ ’ ΕἸ 9 ΒΩ Α [χὰ ε ’ 

εἰρημέναι ἕξεις ψεκταί εἰσιν. οὐκ ἄδηλον, καὶ ὅτι ἡ μέση 
; 2 , ᾿΄-΄. αι 9 ἣ τι -» κι ς - 

τούυτῶν ἑπαινετῆ. καϑ ἣν ἀποδέξεται ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ, 

« ὁμοίως δὲ καὶ δυσχερανεῖ᾽ ὄνομα δὲ οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ 

80. τὸ] μᾶλλον τὸ ΒΝ, τὸ μᾶλλον ΑἸά., τὸ μᾶλλον «αῦ 
μᾶλλον τὸ Τ' ΑΥ. || 81. ὃ --- Ὁ, 9. ἀνϑεχτέον ρᾷθῃβ δἰβάθιη γϑυ- 
15, 1 αυοὰ τϑοῦθ τποπαῖϊῦ Βα ββονῖαβ, τϑρϑύπηῦ αὐαδθ ἴϑιὴ ἀϊοία, 
βυηῦ 1110 Ἰοο0, ααἱ νου ῖβ ἐν τοῖς πρότερον οἰξαξιν, 1109, 
14-20: πῦχη Θϑὰ ΟὉ οϑθβδη Δ Ὸ ἴρ80 Ατὐϊβύοίθ θ δοϊπαϊοαπαδ, 
Βἰπῦ, πὶ τηραο σϑ]πασο ᾿ 86. δὲ καὶ Μ᾽, γὰρ ο. ο. Ατ. ΒΚ. Βγ. 
1120}, 4. ἕκαστα, καὶ (ἐνδ Ἐν. [τοσοῦτον ΚΡ, τοιοῦτον 6. ὁ. 
Η5 Ν᾽ 16. ἀντιτυποῦντες ΗΔΝΡ | 19, αὐτῇ τι οὐκ ἀποδέδοται 
1, οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ τι ΓΉῊΔΝΡ ΑἸΆΑ. 

Θι 



Ι ἡ 

; 

--.-- 

᾿.. λοκαάν 

88 Δ΄ τῷ. 1199, 20᾽ --- 1127, 10. 

30 τι, ἔοικεν δὲ μάλιστα φιλίᾳ. τοιοῦτος γάρ ἐστιν ὃ κατὰ τὴν 
μέσην ἕξιν οἷον βουλόμεϑα λέγειν τὸν ἐπιεικῆ φίλον, τὸ 
στέργειν προσλαβόντα. διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ 
πάϑους ἐστὶν καὶ τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ" οὐ γὰρ τῷ φιλεῖν ἢ 

ἐχϑαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος 
95 εἶναι. ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ συνήϑεις 

καὶ ἀσυνήϑεις αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμό- 
ζει" οὐ γὰρ ὁμοίως προσήκει συνήϑων καὶ ὀϑνείων φροντίζειν, 

7. Ὁ τ “- ΄ ᾿ ι Ε [κὴ ς » τ ΄ 
οὐδ᾽ αὖ λυπεῖν. καϑόλου μὲν οὖν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει, 

ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ καλὸν κχαὶ τὸ συμφέρον στοχάσεται 
-- Ἃ -“ Ἃ ΄ " " Ἁ , Ἁ " 

80 τοῦ ἢ λυπεῖν ἢ συνηδύνειν. ἔοικε μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ 

λύπας εἶναι τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας, τούτων δ᾽ ὅσας 

μὲν αὐτῷ ἐστιν μὴ καλὸν ἢ βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερα- 
νεῖ, καὶ προαιρήσεται λυπεῖν. κἂν τῷ ποιοῦντι δ᾽ ἀσχημο- 

, ͵ ᾿ ΄ ι ’ὔ Ἅ ΄ ς ᾽ 
σύνην φέρῃ. καὶ ταύτην μὴ μικράν; ἢ βλάβην, ἡ δ᾽ ἐναν- 

“ κ ΄ 9 4 ᾿ ν -» 

τίωσις μικρὰν λύπην. οὐκ ἀποδέξεται ἀλλὰ δυσχερανεῖ. 

διαφερόντως δὲ ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχοῦσι, 
, -" ἣν. Δ ς Η " ." 

ττα καὶ μᾶλλον ἢ ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς 

ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον, καὶ καϑ' 
αὑτὸ μὲν αἱρούμενος τὸ συνηδύνειν, λυπεῖν δὲ εὐλαβούμενος, 
τοῖς δὲ ἀποβαίνουσιν, ἐὰν ἦ μείζω, συνεπόμενος, λέγω δὲ 

- -" " -» ᾿" ς - 2 [ἢ - τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι. καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα τῆς 
εἰσαῦϑις μεγάλης μικρὰ λυπήσει. 

ὃ μὲν οὖν μέσος τοιοῦτος ἐστίν, οὐκ ὠνόμασται δέ" τοῦ δὲ 
΄ ς " »Ἥ ἔἐφοὰι Φ' Ἁ 3 ἂΨΨ 

συνηδύνοντος ὃ μὲν τοῦ ἡδὺς εἶναι στοχαζόμενος μὴ δι᾽ ἄλλο τι 

ἄρεσκος; ὃ δὲ ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίνηται εἰς χρήματα 
καὶ ὅσα διὰ χρημάτων, κόλαξ᾽ ὁ δὲ πᾶσιν δυσχεραίνων εἴρηται 

σι 8 

σι 

1 φΦ 

20. ἐστιν οἷον βουλόμεθα λέγειν τὸν κατὰ τὴν μέσην ἕξιν 
ὁ ἐπιεικὴς φίλος ΤΕυτοῦαυβ || 22. προσλαβών ΤΒυτοῦαβ || 34. 
ἐχϑαίρειν ΚΡ Ἠδ]., ἐχϑαίνειν ΜΡ, ἐχϑραίψειν οθὺ. [|| 26. καὶ 
ἀσυνήϑεις οἴη. ΚΡ, 560]. Ἐγ. {ὑ {|| 80. ἢ λυπεῦν ΤἸηηθ]τηδηπαβ, μὴ 
λυπεῖν ΓΙ ΑἸΙά. Ατ. ΒΚ. Βγ. ᾿ συνήδειν ΚΌΤΡ}} 38. δ᾽ δὴ ὅ568- 
ἩροΥ ἢ 11978, 8. δὲ] τεῦ βαβθοιῃ. [ 8, διά τι ἄλλο ΤΠ ΉΣ ΝΡ 
ΑἸὰ, (ἴοτβ. τϑοίθ) ἢ 9. ὠφέλεια ροβὺ τις Π᾿' (ἴουβ. σϑοίθ). 

συ 

“«᾿ 

οο 

φῳ 



ΨΥ Ψ Ψψ δ τας ρος 

«ΖΦ )ω:, 
ἐέ σοι. εἴ ἐελαο κοι κει ἋΣ οὐ χελαύΣ ΧΟ φε: ὡς, ᾽ Ἴ ΚῈΣ 

ωτΖ φίς : «{ὼλέά εῴαςα, ἄξει ἐξέ το έσ,βοσοε κἜ, κε ἐ- 



“Ζξι. “ζει κοσ. 

διε ε,κ.2.γ.,2 Ζάενικ δ ὦ ἐλήδεωε Ορνα “ζετο. Γι. 8 Ἰξιλονῇ 
Ἥφω κι κά σιινέσ οι ο δα, 6 ες ὧς 

ΣΕ ΟΣ τ τς 

Ϊ ἘΠ ρων ες ἐν χαῖρῥς, κι ᾧ ἘΠΞΕϑΩ ᾿ ξονιίκεσιεκα,ς σε, σειν 
ΕἾ σον ΤῊΣ το ΤΙ λα σάρς, ταιοιχι ΑΘ ΕΣ χρη ν 

δσεζέειι- ᾿ρεγρνασως : ἐω γγννπνινχ ψννν κυ αρῆν ἐν ῦ , ν᾿ 
εξ. 



“ὦ ΝΟ 

ἘΠ 

4. 18. 11518., 11 --- 18. 1121}, 8. 89 
-" ᾿Ξ ω 

ὅτι δύσκολος καὶ δύσερις. ἀντικεῖσϑαι δὲ φαίνεται τὰ ἄκρα 

ἑαυτοῖς διὰ τὸ ἀνώνυμον εἶναι τὸ μέσον. 
ἼΙ περὶ τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ ἡ τῆς: ἀλαξονείας 

«χαὶ τῆς εἰρωνείας μεσότης" ἀνώνυμος δὲ καὶ αὕτη. οὐ χεῖ- 

ρον δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπεϑεῖν᾽ μᾶλλόν τε γὰρ ἂν εἰδείη- 

μεν τὰ περὶ τὸ ἦϑος. καϑ' ἕκαστον διελθόντες, καὶ μεσότητας 

εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχον συνι- 

δόντες. ἢ ἐν δὴ τῷ συζῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμι- 

λοῦντες εἴρηνται. περὶ δὲ τῶν ἀληϑευόντων τε καὶ ψευδομένων 

εἴπωμεν ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσιν καὶ τῷ προσποιήματι. Ι 
δοκεῖ δὴ ὁ ὃ μὲν ἀλαξὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ 
ὑπαρχόντων καὶ μειξόνων. ἢ ὑπάρχει, ὃ δὲ εἴρων ἀνάπαλιν 

ἀρνεῖσϑαι τὰ ὑπάρχοντα ἢ ἐλάττω ποιεῖν, ὁ δὲ μέσος αὐϑέξ 
καστός τις ὧν ἀληϑευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ. τὰ 
ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν, καὶ οὔτε μείξω οὔτε 
ἐλάττω. ἔστιν δὲ τούτων ἕκαστα καὶ ἕνεκά τινος ποιεῖν καὶ 

μηδενός. ἕκαστος δὲ οἷος ἔστιν. τοιαῦτα λέγει καὶ πράττει 
καὶ οὕτω ξῇ. ἐὰν μή τινος ἕ Ἵ 8᾽ αὑτὸ δὲ τὸ ἢ. μή τινος ἕνεκα πράττῃ. καϑ' αὐτὸ δὲ τὸ 
μὲν ψεῦδος φαῦλον καὶ ψεκτόν, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς καλὸν καὶ 
᾽ ΄ Ὁ " Φ  φυ χὺ ΔΝ ᾿ Ἃ 2 
ἐπαινετόν. οὕτω δὲ καὶ ὃ μὲν ἀληϑευτικὸς μέσος ὧν ἐπαιῖνε- 
τός. οἵ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον δὲ ὃ 
ἀλαζών. περὶ ἑκατέρου δ᾽ εἴπωμεν, πρότερον δὲ περὶ τοῦ ἀλη- 

2 γιώ 

ϑευτικοῦ. οὐ γὰρ ΩΝ τοῦ ἐν ταῖς ὁμολόγίαις ἀληϑεύοντος 

λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν ἢ δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης 
Ν Ἃ » -“ 3 - 9 2 - } ΄ 

γὰρ ἂν εἴη ταῦτα ἀρετῆς). ἀλλ᾽ ἐν οἷς μηδενὸς τοιούτου δια- 
, ᾿ ΄ Η ᾿] ’ὔ 5 ϑ -» Α [ 

φέροντος καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληϑεύει τῷ τὴν ἕξιν 
-“ ’ Ἃ -" τοιοῦτος εἶναι. δόξειε δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι. ὁ γὰρ 

14. καὶ τῆς εἰρωνείας 88 α. ΠΑ ΘΙ Π ΗΠ ((δοόῦηδθ ΒΙσ στα 
οὐΐατα Βγ) Ι αὐτὴ ΓΠῚ ΒΚ. |Α16. ἕκαστα ΠἢἮ ᾿ 18. ἐν --- 20. 
προσποιήματι --ι 18. περὶ --- 11. συνιδόντες, 1Ἰὰ αὐαοᾶ τηξθ]]οΘχὶῦὺ 
Ἰπηϑτηδπμτβ [ 20. καὶ ρΡοβὺ πράξεσι 500]. [τ Θ΄ τῇ ΔΉ Π 18 Ι 
21. δὲ Π᾿ ΑἸα., γὰρ) Ατ. 28. αὐτὸν ΓἊᾺΚΡ ΑἸΔ. [| 21. πράττει 
καὶ λέγει Π᾿ ΑἸᾶ. Ατ., λέγει καὶ πράττει α. ὁ. Δη. Ηδ]. || 82. 
τοῦ οἵη. ΠΡΟ», 

Ιῖὦω, ὧὠὦ ὃὉ 

οι 

σ᾽ 

ω 

18 

1ὅ 

20 

ἘΣ: 
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5 

ἀν ῥεΖζον ζει 

10 

90 4. 18. 1191, 4 -- 1191}, 28. 

φιλαλήϑης. καὶ ἐν οἷς μὴ διαφέρει ἀληϑεύων, ἀληϑεύσει 
καὶ ἐν οἷς διαφέρει ἔτει μᾶλλον᾽ ὡς γὰρ αἰσχρὸν τὸ ψεῦ- 
δος εὐλαβήσεται, ὅ γε καὶ καϑ' αὑτὸ ηὐλαβεῖτο᾽ ὁ δὲ τοιοῦ- 
τος ἐπαινετός. ἐπὶ τὸ ἔλαττον δὲ μᾶλλον τοῦ ἀληϑοῦς ἀπο- 

κλινεῖ᾽ ἐμμελέστερον γὰρ φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχϑεῖς τὰς 
ὑπερβολὰς εἶναι. ὃ δὲ μείζω τῶν ὑπαρχόντων προσποιού- 
μενος μηδενὸς ἕνεκα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρεν 
τῷ ψεύδει). μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον ἢ κακός" εἰ δ᾽ 
ἕνεκά τινος. ὃ μὲν δόξης ἢ τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, [ὡς ὃ 
ἀλαζών,] ὁ δὲ ἀργυρίου. ἢ ὅσα εἰς ἀργύριον. ἀσχημονέστερος. 
οὐχ ἐν τῇ δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀλαξών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει" 

18 κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαξών ἐστιν, ὥσπερ 

20 

καὶ ψεύστης ὃ μὲν τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων, ὃ δὲ δόξης 
ὀρεγόμενος ἢ κέρδους]. οἵ μὲν οὖν δόξης χάριν ἀλαζονευόμενοι 
τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος ἢ εὐδαιμονισμός, 
οἱ δὲ κέρδους, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἔστιν τοῖς πέλας καὶ ἃ δια- 

λαϑεῖν ἔστι μὴ ὄντα, οἷον μάντιν. σοφόν, ἰατρόν. διὰ τοῦτο 
οἱ πλεῖστοι προσποιοῦνται τὰ τοιαῦτα καὶ ἀλαζονεύονται᾽ 
ἔστιν γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ εἰρημένα. οἱ δὲ εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλατ- 
τον λέγοντες χαριέστεροι μὲν τὰ ἤϑη φαίνονται (οὐ γὰρ κέρ- 

1127, ὅ. ὡς] οὗ Π5 Ὑ{{6. αὑτὸν ΚΡ, ἑαυτὸν ΗΝ», ἑαυτὸ 
ΗΒ]. || εὐλαβεῖτο ΤΡ οὐ τυ. ΚΡ, εὐλαβεῖται οοτγ." ΚΡ 7. ἀποκχλινεῖ 
Οοταθβ, ἀποκλίνει ΤΠ Ατ. ΒΚ. Βι., ἀποκλίνοι ΑἸὰ. {|.12. ὡς ὁ 
ἀλαξών 560]. Βγ. ὡς οτι. Ηδ]. ἢ δ] γε Ἰγηϑτηθηητιβ, οὐ. ΜΡ 
(μαθοὺ οὐΐϊαμα Η8].)} 14. οὐκ -- 16. ἐστίν ροϑὺ 22. εἰρημένα ἐτ]. 
Τπιθ]τηδηπαβ 16. ποιὸς ΗΠ ΜΡΟΡ ὁ || ὥσπερ -- 17. κέρδους 560]. 
ΤπιΘἸ πἸϑΏστιΒ, δδύθυ 8615 οἰτουτηβοτίρϑιὺ Ητ. ἢ 19. ὧν καὶ] ἢ δι᾿ ὧν 
καὶ ΜΡ, ὧν ηδεῖ γγτ. ΚΡ, ὧν ἢ δεῖ οοττ.2 ΚΡ, ὧν ἤδη οἱ. Ἐγ. 
(μϑβοῖο δὴ σχϑοὺθ) [ ἃ] δι᾽ ἃ ἩΣΜΡ, οτηι. ΚΡ, 1ᾶὰ αὐυοᾶ ῥχγοῦ. 
Ἐγ. 30. ὄντων» Βγ. [οἷον --- 22. εἰρημένα 560]. Βγ. [| 20. μάν- 
τιν σοφὸν ἰατρόν ΚΡ, ρεῦ. Βγ. ἴῃ δᾶη., μάντιν ἰατρὸν σοφόν 
γ6] μάντιν ἢ ἰατρὸν ἢ σοφόν Δη., μάντιν σοφὸν ἢ ἰατρόν Πἢ 
ΒΚ. Ἐχ. ἴπ ἰοχία, μάντιν ἢ ἰατρὸν σοφὸν ΟΡ, ἑατρὸν ἢ μάντιν 
σοφὸν ΓΉΝΝΡ ΑἸά. Ἠδ]. Ατ., ἑατρὸν ἢ μάντιν ἢ σοφὸν Ο [} 
διὰ τοῦτο οπι. ΚΡ, ἀρθ]θπᾷδ, 6886 οθηϑοὺ Βγυ, [[Π 21. ταῦτα καὶ Π᾿;, 
καὶ ταῦτα οἱ. Βν., τὰ τοιαῦτα καὶ ο. ο. Απ. 

(ΥἹ 

Ὁ 

10 

11 



τῇ τ κο ἀκήλ 2 - «-.2.ς εἴ όιι.ς .,ἐ- ἀήτόκφεςρενε ΠΣ; ΞΟ Ξ ΞΘ Ξ55ΞΞ 

ββλνξρε» 3Ε| βυξοττς “ποι σγεεικαῖκ, ς ὅστις δυν κεὶ ει σες 
“««αὐἰα τς πσε,ς. «οι... π-“ςι ποι. (γῷῷ τοεσθΐτος ἐξν 2σ ᾿ -ς-2΄“ Διεοκατὰ τῶν Ἔξεν»  5όα τεσεκις αὐ αν ας ξν 

" ἐξ» (ρος ἔστες.), ΖΖει, οέξα ἀτεκεέεοι,, 4ε ἄπει, α σις κω ας 
Η ᾿ πο ““εδοι.-. 

ἘΡΕΙΝ ᾿ ἔσι αὶ έκ“- ; 3 “στα φιξξα- γε. γθαεέει.“. Ζὲ κεγδικ  ἤ σε βσιρέ τ ΕΣ ἸΣΣ τσ τσ ήνο,, νι, σεν γῶν -ἀρνσσα οι 

ο. διο “σ εκ κι -ῥκσβύμ μα, ἐπυλενιι- πεδξοκα, οοοτμᾷ “““ -««- σέσε στα. 



ις  πεσοςσιυ σκ  ἰσιςκσικ σε. Ὧν Μῃ αι οι δου, οέ ΠῚ “ἝἜ αϑὴ ᾿ ζετο: τ Ροσ ας ἘΣ κὸς έτος ᾿ 
- δόντες, «ρῶς «ἡ δύνασφθι ε) Υ 

““εο-ςεαιἌούχεζα, 
Σμδωα  ρρα νῷ δ ἘΣ; ΣΕ ΣΡ ΤΊΣΙΣ ἀκ Ἵ οξωνῃ 

[νι δέ νιν ι: οιυς ἐρσας σεις  , «μὐαέοαν ). φές ( σφ οτεες κι κε οὐ εΖξι, ξζτ, 
ες κἐῚ. “«ἐὐ οὐδ τ ως, -- τος δ, τος “9 α. 2α 2οε τες. 

Φ«οἐξελστοω, Ὁ δε τας Θε ες ΡΟΘΝ Δ᾽ ᾿ -ἔο ἐς σα κα όξι σγεἦάευ 

᾿ .44..7}ι-σιἋι οίσο. ἄε εέσιυτο 7-.-Ζ εἰ 
πα σις “Ζεεΐι. πειό τ Οὔ. 

: “ε αα:ά ὡ-ἔςες 4, “ἐ «- - δε ων “ζο» Δ. “4πεύυνκειο- γισέ ίς, κε 2υζασυ , τὶ » 

ζα ζω «ξ{::.. “πα εχ, “ζεο ζζι Ζιδδε ἐς 
Ε δε ἤει ἐ- ἐο ἀΣ:εεκαεέ: 



ὙΠ 

1 

1 [} 

1Ἰ 

γΠτ 

Ὡὡδε 

ΨΥΨΙ 

ΩΣ 

9. 1᾽Ὁ0 

4. 18. 1121, 34 --- 14. 11288, 10. 91 

- ’ Ὃ ΄ 

δους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν, ἀλλὰ φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν)᾽ μά- 
λιστα δὲ καὶ οὗτοι τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται, οἷον καὶ Σωκράτης 
ἐποίει" οἱ δὲ καὶ τὰ μικρὰ καὶ φανερὰ [προσποιούμενοι] 
βαυκοπανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρόνητοι εἰσίν (καὶ 
ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον ἡ τῶν “ακώνων ἐσθής" καὶ 

γὰρ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαζξονικόν)" οἵ δὲ 
΄ - { " Η Ἁ Ἁ ,ὔ ἑἐ ὃ κι 

μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν 
καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται. ἀντικεῖσϑαι 

ΣΝ τ ι ἀρ ἕς , ΄ 
δὲ ὁ ἀλαξῶν φαίένοτοιι τῷ ἀληϑευτικῷ χείρων γάρ. ᾿ 

. -" 2 
οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ 

διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦϑα εἶναι ὁμιλία 
, ᾿ ᾿ » , »- Ἂν ς , " ἢ 

τις ἐμμελής. καὶ οἷα δεῖ λέγειν καὶ ὥς. ὁμοίως δὲ καὶ 

ἀκούειν. διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν ἢ τοιούτων ἀπκού- 
εἰν. δῆλον δ᾽ ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις 

- , 5 " 3 » ς ΄ ’ὔ 

τοῦ μέσου. οἱ μὲν οὖν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι 

δοχοῦσιν εἶναι καὶ φορτικοί, γλιχόμενοι πάντως τοῦ γελοίου, 
καὶ μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι τοῦ λέγειν 

Λ ΡΥ Ἄ 

εὐσχήμονα καὶ μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον᾽ οἵ δὲ μήτε 
αὐτοὶ ἂν εἰπόντες μηδὲν; Ἢ γελοῖον τοῖς τε λέγουσι δυσχεραί- 

-΄ι ἂν - 

γοντες ἄγριοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι" οἱ δὲ ἐμμελῶς 
παίζοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι. τοῦ 

24. ὀχληρόν ΚΡ ΑἸΑ., ὀχληρὸν καὶ ὀγκηρόν Γ΄, ὀγκηρόν ὁ. ο. 
Απ. Ηβ]. Ατυ. {[{2ὅ. καὶ ροϑβὺ δὲ ἔογῦ. Βοοϊαἀθηάατη 6886 οἱ. ϑπβθϑση. ἢ 
2360. οἵ --- 27. εἶσιν ροϑὺ 22. εἰρημένα ἰταπβροποηᾶδ, 6586 οἱ. Ἐν. 
καὶ ροβὺ δὲ οἵα. ΓΚΡ ΑἸα. ᾿ τὰ δπΐθ φανερὰ δϑὰ. ΠΗ ΑἸά. ΒΕ. 
Βυ. ἢ μὴ δὐΐθ προσποιούμενοι αἀᾶ. ΗἨδ Νὺ ὑ [[|{προσποιούμενοι 
560}. ὙΔΕΪΘμτι5 (ΡΒ110]. ΧΧΤ. ἡ. 168 5α.) ἢ 27. καυκοπανοῦργοι 
ΟΡ, βλακοπανοῦργοι οοττ. ΝΡ, βαναυσοπανοῦργοι ΜΡῬ, βαυκο- 
πανοῦργοι ὁ. ο. Απ. Ηδ]. [ εὐκαταφρονητότεροί Π᾿, εὐκαταφρό- 
νητοί ο. 6. Ηδ]. Ατ. [ 81. καὶ δηΐθ ἀντικεῖσϑαι δαὐᾶ. Π' ὁ ἢ 
84. εἶναι ροϑὺ 1198, 1. τις Π53| 1128, 3. τῷ ΓΉΒ ΝΡ» ΑἸ]Ά,, τὸ 
6. 6. Ηθ]. Ατ. {τοῖς τοιούτοις Α]ά., τοσούτοις Τ,)ῦ, τούτοις ΜΡ, 
τοιούτοις ὁ. 6. Ηδ]. Ατ. || 8. δ᾽ οἵα. ΚΥΜΡ, δα. ο. ὁ. ἀσ., δὴ 
ΗΕ]. || 8. ἂν ροβὺ εἰπόντες Π [ 9. ἄγροικοι ΚΡ (πδβοῖο 8ῃ 
τοῦθ), οὗ 1108, 26. Ἐϊ. Ε;. 12848, ὅ 5Βαα. Μ. Μ. 11988, 11 βαᾳ.; 
ἄγριοι ας. 6. ΗδΙ. 

39ὅ 

80 

14 

1138 8 

σι 

10 



02 4. 14. 11288, 11 --- 1128, 8ὅ. 

ΟἹ] 
γὰρ ἤϑους αἵ τοιαῦται δοκοῦσιν κινήσεις εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ 

΄, - ΄, , Ὡ ἡ ϑι φονν ᾽ 
σώματα ἔκ τῶν κινήσεων πρύνθνανὶ οὕτως καὶ τὰ ἤϑη. ἐπι- 4 

ι πολάξοντος: δὲ τοῦ “γελοίου; καὶ τῶν πλείστων χαιρόντων τῇ 
"πραέων. κα κτνωὼώςςος 

παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ οἵ βωμολόχοι 

τῷ εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες" ὅτι δὲ διαφέρου- 
σιν, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον. τῇ μέσῃ δ᾽ 

Ἷ ἕξει οἰκεῖον καὶ ἡ ἐπιδεξιότης ἐστίν" τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου ἐστὶν 

' τοιαῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευϑερίῳ 
ἁρμόττει" ἔστι γάρ τινα πρέποντα τῷ τοιούτῳ λέγειν ἐν παι-. 

30 διᾶς μέρει καὶ ἀκούειν, καὶ ἡ τοῦ ἐλευϑερίου παιδιὰ διαφέρει 
Ἷ τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους, καὶ αὖ τοῦ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαι- 

δεύτου. ἴδοι δ᾽ ἂν τις καὶ ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν ὁ 

καὶ τῶν καινῶν" τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, 
τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ ὑπόνοια διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν ταῦτα 

ου πρὸς εὐσχημοσύνην. πότερον οὖν τὸν εὖ σκώπτοντα δριστέον 
τῷ λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευϑερίφ, ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα 

ἤ ἢ καὶ τέρπειν; ἢ καὶ τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; ἄλλο γὰρ ἄλλῳ 

Π --“ “μσητόν. τε χκαὶ ἡδύ. τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται" ἃ γὰρ 

ὑπομένει ἀκούων, ταῦτα καὶ ποιεῖν δοκεῖ. οὐ δὴ πᾶν ποιήσει" 

80 τὸ γὰρ σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν, οἱ δὲ νομοϑέται ἔνια 
λοιδορεῖν κωλύουσιν᾽ ἔδει δ᾽ ἴσως καὶ σκώπτειν. ὃ δὴ χαρίεις τὸ 
καὶ ἐλευϑέριος οὕτως ἕξει. οἷον νόμος ὧν ἑαυτῷ. 

τοιοῦτος μὲν οὖν ὃ μέσος ἐστίν, εἴτ᾽ ἐπιδέξιος εἴτ᾽ εὐτρά- 

πελος λέγεται" ὁ δὲ βωμολόχος ἥττων ἐστὶν τοῦ γελοίου, καὶ οὔτε 
86 ἑαυτοῦ οὔτε τῶν ἄλλων ἀπεχόμενος, εἰ γέλωτα ποιήσει, καὶ τοι- 

«“« 

Φ . .ὦᾳιΟοΩω 

Ἴ 10. καὶ οὔι. ΜΡ Ηδ]. {| ἐκ] καὶ ἐκ Π᾿ Ηδ]. {|18. ἐλευϑέρω 
: Π᾿᾽Ἐ5 Αἰὰ. Η6]. Ατ. || 30. ἐλευϑέρου ΗδΣ ΚΡΝΡ Ηδ]. Ατ. || 21. 

αὖ τοῦ Μὺ ΑἸά,, αἵ τοῦ 1», τοῦ ΝΡ Ὸ»͵ ἡ τοῦ Ηδ]., οἴῃ. ΓῊΣ 
ΠΕ ΚΟ 26. μὴ ἀπρεπῆ ΚΡ, μὴ ἃ πρέπει ΤΉΗι, ἃ πρέπει φ Ὁ; ΑΥν 
ι ΒΚ. Βν. Ι ἐλευϑέρω Π5" Ἠβθ]. Ατ. {|38. δὲ δὲ (ἃ ΤπποἸ τπϑπηα8, 

δὴ {ἃ νεῖ] δὴ (ἃ αὐτὸς οἱ. ϑαβθιῃ. ἢ ἀκούεται ΚΡ, ἀκούσεται 
ἦ {καὶ πράττεσϑαι δόξει ν6] β᾽πι]6 αὐ οἱ. Βογρίαθ. ! 29. ποιή- 
Ἷ σει} ἀκούσεται Φνπίηρον, λέξει οἱ. οταθβ, ποιῆσαν Η5ΝΡ ἢ 82. 

ἐλεύϑερος Π53Η5 ΑἸΙὰ. Ατ., ἐλευϑέριος ὁ. ὁ. Αη, Ηδ]. 



πο ρυμώγας ον πουῖσο, πα οὐτο, ἐθαν ϑφνϑηνὰν  α,με. τς ἐρεῖς κα ΠΟ ΤΩ τα θ' 

πεήρσυν ὅτ «α΄ ε,ές σφ {εκ τ λεθεε 1 ἤ σέκῷ,. 

ΕΝ τα διΣ:: τ τλ κα, ὁ τ ΠΥ βοοεις 34. δ εσοι τ Ζονι 
ἈΝ ᾿ ὌΠΠρ Πές φεικέιίπευ σεσ «Ἔ 

. 7 Υ ᾿ Ζ ει 
ἰ : : 



δ: 4. κ. ἐ ζερά τι. 7. ᾿ει-ὁ5} Ζύενιοτυ- 

ΖΖευ τιςτώνι οί, τε “«εεοφί--Σ ἢ : 

᾿ {. τε ει Ζεοί οὐ «Ἐπ. 22, στ κα ; ὑ30 

Ε Ὁ» γε 
ζκκτασ ὃ ἢ ξι5) «“ Ἔξ είς. λει ήοεειξιξώ, ὼς Θά. 

3 α.ττζειε͵ ζω. «ὦ “- γάξει. 

ο΄ ς εις Φ«.,.α α“εεέεεις ει». ὦ. 22ει. ᾿ ͵ Ἄ ΧΡ ἀξεας 

«κα΄. σνισς ζυυῷ Ζὸ α.9“.χ, «ξεὐ τι. οὐ 
[5 Ἢ Ζοὰ τ ρρεψαφεηϊε ἐδ ἀβροσο ““εἰκε : “ζ Ψ, 

2 τε: δε ο Ὺ -7, 4: εὉ "Ε΄. 2 

«αἀΦι, ὠακαί τιτεκ.. 

; “2 γεδηιιδες ἐεσες αφ-Ζζὰ “«“κΖωνές, 
“δας εέεε τιες. ζεν κι σχων τε) «οἱ 

ἦρτο; ἣἫφ γθ.-ΖυὲέκςεσιςαΖ Δεςὶ «2, (ξἕ ὃ πο θέσςω") 

οὔ 



ΖΔ. 14. 1980, 1 -- 16. 1128}, 26. 93 
ΠῚ 

αὔτα λέγων ὧν οὐδὲν ἂν εἴποι ὁ χαρίεις, ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀκού- τι28ν 
ιν ν , ς 5 - ᾽ . 

σαι" ὃ δ᾽ ἄγριος εἰς τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος. οὐϑὲν γὰρ 

1 συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. δοκεῖ δὲ ἡ ἀνάπαυσις καὶ 
ἡ παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον. 

» 3 2 , -" ΄ ἢ ᾿ 12 τρεῖς οὖν αἵ εἰρημέναι ἐν τῷ βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ 
πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν καὶ πράξεων κοινωνίαν. διαφέρουσι 
δ᾽ ὅτι ἣ μὲν περὶ ἀλήϑειάν ἐστιν, αἱ δὲ περὶ τὸ ἡδύ, τῶν δὲ 
περὶ τὴν ἡδονὴν ἣ μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς, ἣ δ᾽ ἐν ταῖς κατὰ 

ν Ψ ς , τὸν ἄλλον βίον ὁμιλίαις. 
ΙΧ περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ προσήκει λέγειν" 1ὅ 

πάϑει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἕξει. ὁρίζεται γοῦν φόβος τις τι 
2 , 3 -“" -»" ι ν . ΄ ΄ 

9 ἀδοξίας, ἀποτελεῖταί τε τῷ περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλη- 
. Σ ’ ν᾿ ο ’΄ δ Α Α ΄ σιον᾽ ἐρυϑραίνονται γὰρ οἱ αἰσχυνόμενοι. οὗ δὲ τὸν ϑάνατον 

φοβούμενοι ὠχριῶσι. σωματικὰ δὴ φαίνεταί πῶς εἶναι 
3 ΄ , » ΄ - δ ᾽ 

8 ἀμφότερα, ὅπερ δοκεῖ πάϑους μᾶλλον ἢ ἕξεως εἶναι. οὐ ιτὖ 

πάσῃ δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ πάϑος ἁρμόζει, ἀλλὰ τῇ νέᾳ. οἰόμεϑα 
ι ἘΠ 4 ε: ρέει “5.7 ρτρα ΄ “ 

γὰρ δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας εἶναι διὰ τὸ πάϑει ξῶν- 
Α ς ’ ς Α - - ᾿ , κ᾿ 

τας πολλὰ ἁμαρτάνειν. ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι. καὶ 

ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ᾽ 
οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός. οὐδὲν γὰρ οἰόμεϑα δεῖν 30 

4 αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽ οἷς ἔστιν αἰσχύνη. οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστιν 
ἡ αἰσχύνη, εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις (οὐ γὰρ πρα- 

, .; ἀνε ες » Ἀν ΣΝ ᾿ κ πον ὁ Δ ᾿ . δ χτέον τὰ τοιαῦτα᾽ εἰ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἀλήϑειαν αἰσχρὰ 
τὰ δὲ κατὰ δόξαν, οὐδὲν διαφέρει" οὐδέτερα γὰρ πρακτέα, 

ὁ ὥστε οὐδ᾽ αἰσχυντέον). φαύλου δὲ διὰ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον 530 
πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν. τὸ δ᾽ οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξειέ 

1128Ὁ, 1. ὧν ροβὺ εἴποι ΓΗΣΚΡΟΝΡ Ηβ8]., οὔτι. Μὴ {εἴποι 
ροβὺ χαρίεις ΑΙ. [[ 2. ἄγροικος οἷ. Οογδθ8 [| 8. καὶ ροϑὺ δὲ δαᾶ. 
Η5Ν ΑἸά. Ηδ8]. [ 4. ἀναγκαία Ἠδ ΚΡ, ἀναγκαῖον ο. ο. ἨδϑΙ. [!} 
11. οὖν ΓΠ' Ατ., γὰρ ((. 6. γοῦν) ΗδΙ. || 12. ἀποτελεῖταί τε Ο», 

ο΄ καὶ ἀποτελεῖται ΚΡ, ἀποτελεῖται γὰρ Ηδ]., ἀποτελεῖται δὲ ὁ. Ο. 
ΑΥ. ΒΚ. Ἔσ. [[28ὅ. οὐδ᾽ Τ' Ατ., οὐκ ο. ὁ. ΒΚ. Βγ. || διὰ Βαβδβο- 
υἱαβ, καὶ ΤΠ ΑἸ. Απ. ΒΚ. Βγ. {[|.26. (ἄν τι Βχ., ποῖ γουθϊὑ 
Αὐ, [ ὥστε πρᾶξαι ΚΝ, ὥστ᾽ εἰ πρᾶξαι Η5, ὥστε πράξαντα 
οἱ. Βγ., ὥστ᾽ εἰ πράξειέ ο. ο. ΗΘ]. ΑΥ. 

σι 



ϑϑϑνδονν. . ων οεσομμμ σα, ἀυλον, Ἐν, 

94 4. 1ὅ. 1128, 27 -- Ε. 1. 11298, 14. 
(Χ 

τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσϑαι., καὶ διὰ τοῦτο οἴεσϑαι ἐπιεικῆ 
εἶναι, ἄτοπον᾽ ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἡ αἰδώς, ἑκὼν δὲ ὁ 
ἐπιεικὴς οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα. εἴη δ᾽ ἂν ἡ αἰδὼς ἐξ τ 

80 ὑποϑέσεως ἐπιεικές" εἰ γὰρ πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν" οὐκ ἔστιν 
δὲ τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς. εἰ δ᾽ ἡ ἀναισχυντία φαῦλον καὶ 
τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ πράττειν, οὐδὲν μᾶλλον τὸ τοι- 
αὕτα πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἐπιεικές. οὐκ ἔστιν δὲ οὐδ᾽ ἡ 5 
ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις μιχτή᾽ δειχϑήσεται δὲ περὶ 

85 αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον. [νῦν δὲ περὶ δικαιοσύνης εἴπωμεν. 

Ε, 
1398 περὶ δὲ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας σκεπτέον, περὶ ποίας ΕΤ 

τε τυγχάνουσιν οὖσαι πράξεις, καὶ ποία μεσότης ἐστὶν ἡ δὲ- 
ὅ χαιοσύνης καὶ τὸ δίκαιον τένων μέσον. ἡ δὲ σκέψις ἡμῖν 5 
ἔστω κατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον τοῖς προειρημένοις. ὁρῶμεν δὴ 3 
πάντας τὴν τοιαύτην ἕξιν βουλομένους λέγειν δικαιοσύνην, 
ἀφ᾽ ἧς πρακτικοὶ τῶν δικαίων εἰσὶν καὶ ἀφ᾽ ἧς δικαιοπρα- 
γοῦσιν καὶ βούλονται τὰ δίκαια τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ 

ΚΌΝ , 8 αν Ος “-“ ᾿ ͵ «Ἃ- ᾿ 
τὸ περὶ ἀδικίας. ἀφ΄ ἧς ἀδικοῦσι καὶ βούλονται τὰ ἄδικα. | διὸ 

καὶ ἡμῖν πρῶτον ὡς ἐν τύπῳ ὑποκείσϑω ταῦτα. οὐδὲ γὰρ 4 
τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ἐπί τε τῶν ἐπιστημῶν καὶ δυνάμεων 
καὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων. δύναμις μὲν γὰρ καὶ ἐπιστήμη δοκεῖ 
τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι, ἕξις δ᾽ ἡ ἐναντία τῶν ἐναντίων 

80. γὰρ οὔ, ΚΡ, αποᾶ Βαυᾶ ἀϊβρ!ϊοοὺ Πατηβατιθσο ὁ || πρᾶ- 
ξαι ΚΡ, πράξοι ΔῈΡ, πράξει 50» ἡ 1 82. γε γροϑῦ οὐδέν ααᾷ. 
ἨΞΝΡ Ϊ μᾶλλον τὸν ΚΡΙ ΑἸά. ! τοιαῦτα Οὐ, ταῦτά Π᾿ ΑἸά, Ατ,, 
τὰ τοιαῦτα Κ᾽, τοιαῦτα «αὖ τὰ τοιαῦτα Τ' Ι 88. Ἀπ οὐκ ΜόητΟ, 
ααὶ ΘΧΟΙαἾ556 Ραξαὐ ἀθ πϑιηθϑὶ αἰδρυζαύϊομθτια, αὖ 1108}, ὁ 5α. 
καὶ ἄλλοϑι δὰ Βμποίονϊου ροῦϊαι5. βρθοῦδυθ γἱἀθπύαν Ι οὐκ -- 8. 
εἴπωμεν 560]. ατωηύϊαβ  8ὅ. νῦν --- εἴπωμεν 560]. ἢ. 

ΤᾺρ. Υ. ΚΡΙ,» τς Πι, ΜηῸ} -- Π᾿, Κυθὺ -- Πὼ ΠΡ ΜῈ -- ΠΡ, 
1129, 10. διὸ --- 96. ἀδυκία 860]. ϑυιβθιῃ.: ἴοτξ, οχ Ἑπάθηιο 

ἀορτοιηρία, βαρὺ [11. οὔτε ΚΡ, οὐ ΜΡῬΊΊ 14. ἡ ἐναντέα βθοϊπάοηᾶα 
διαῦ τοῦ ἐναντίου Ῥτὸ τῶν ἐναντίων βου Βαπάππι 6588 οἷ. Ηδιν- 
Κίμδ, ἡ αὐτὴ Ἠδ Μυτούμβ οὐ ἔοτύ. ΜΙ. Η6]. (ηβὶ ἔ811ου, χϑοίθ), 
ἡ ἐναντία ϑρΘηρο 18. 







Ἑ. 1. 1τ1298, 15 -- 3. 1129}, 3. 95 
1) 

- 3 Α 

οὔ, οἷον ἀπὸ τῆς ὑγιείας οὐ πράττεται τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τ5 
᾿ ς - [χὴ 

τὰ ὑγιεινὰ μόνον᾽ λέγομεν γὰρ ὑγιεινῶς βαδίζειν, ὅταν 
, ς Ἃ ι ὁ 4 ᾿ 4 κ 53 , ϑ 

5 βαδίζῃ ὡς ἂν ὃ ὑγιαίνων. πολλάκις μὲν οὖν γνωρίξεται ἢ 
- ᾽ } 

ἐναντία ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναντίας, πολλάκις δὲ αἵ ἕξεις ἀπὸ 
-" ς ΄ . ς 2 “ ’ ἘΥΦῈ τῶν ὑποκειμένων ἐάν τε γὰρ ἡ εὐεξία ἡ φανερὰ. καὶ ἢ 

-» 3 - ε 2 

καχεξία φανερὰ γίνεται, καὶ ἐκ τῶν εὐεκτικῶν ἡ εὐεξία 30 
3 ς 3 ΄ 

χαὶ ἐκ ταύτης τὰ εὐεκτικά. εἰ γάρ ἔστιν ἡ εὐεξία πυκνότης 
σαρκός, ἀνάγκη καὶ τὴν καχεξίαν εἶναι μανότητα σαρκὸς καὶ 

2 -" 

6 τὸ εὐεχτικὸν τὸ ποιητικὸν πυκνότητος ἐν σαρκί. ἀκολουϑεῖ δ᾽ 
ς τα ν [ 51κ δ “- ; . 4 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ξὰν ϑάτερα πλεοναχῶς λέγηται. καὶ ϑαάτερα 
ἐν ; ι ἀν » ἡ ὑφ τα 

πλεοναχῶς λέγεσϑαι, οἷον εἰ τὸ δίκαιον, καὶ τὸ ἄδικον καὶ ἡ 30 

τ ἀδικία.) ἔοικεν δὲ πλεοναχῶς λέγεσϑαι ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ 3 
ἀδικία, ἀλλὰ διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν 

- -" ς 

λανϑάνει καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πόρρω δήλη μᾶλλον" ἡ 
" ᾿ ᾿Ὶ ς ν᾿ Α »5-} σ΄ - 

γὰρ διαφορὰ πολλὴ ἡ κατὰ τὴν ἰδέαν, οἷον ὅτι καλεῖται 
- Έ 

κλεὶς ὁμωνύμως ἥ τε ὑπὸ τὸν αὐχένα τῶν ἕῴων καὶ ἧ τὰς 80 
Ψ' ᾿ ς ω - 

8 ϑύρας κλείουσιν. εἰλήφϑω δὴ ὁ ἄδικος ποσαχῶς λέγεται. 
δοκεῖ δὲ ὃ τε παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὃ πλεονέκτης καὶ 
» Ὁ -“ ΄ Α ς , Ψ [χὰ ’ 

ἄνισος. ὥστε δῆλον ὁτε καὶ ὁ δίκαιος ἔσται Ὁ τε νόμιμος 

καὶ ὃ ἴσος. τὸ μὲν δίκαιον ἄρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ἴσον. τὸ 
ΟῚ » κ ΄ " Ἁ » 3 Α }} ᾿ 

9 δ᾽ ἄδικον τὸ παράνομον καὶ τὸ ἄνισον. ἐπεὶ δὲ καὶ πλεο- 11290» 
, ς» τ ἢ νιν» 3 ͵ ὙΌΣ ᾿ 

νέκτης ὃ ἄδικος. περὶ τάγαϑα ἔσται. οὐ πάντα. ἀλλὰ περὶ 

16. οὔ 5660]. Οοταθβ [ἀπὸ --- πράττεται] ἡ αὐτὴ εἶναι Μν 
Ω {|| 38. ποιητικὸν] δεκτικὸν  Νορίθ]αβ ἢ 2ὅ. τὸ δέκαιον καὶ 
οἵη. ΚΡ Βγσ. ᾧ ἢ καὶ {ἡ δικαιοσύνη, εἶδ ἡ ἀδικία οἱ. ϑαβθιι., 
καὶ τὸ δίκαιον Βτ., καὶ τὸ δέκαιον {᾽ καὶ εἰ τὸ δίκαιον, καὶ ἡ 
δικαιοσύνη» γ6] οουΐθ καὶ τὸ δίκαιον (᾽ καὶ εἰ τὸ ἄδικον, καὶ 
ἡ ἀδικίας οἱ. Βγ., οὰ. ΓΙ ΉΣΝΡ ΑἸά, Αν. ΒΚ. Ἐν. {{.36. ἡ 
διδαιοσύνη καὶ 560]. Βγ. [[ 21. ἡ ὁμωνυμία Τπυτούαβ [[|.28. μᾶλ- 
λον δηΐθ δήλη ἐτὶ, ΚρΡΘΒΡ ΘΙ τ (μθβοῖο δὴ στϑοῖθ)ὺ, βθοϊπὰἀθηάσσῃ 
6886 οἱ. Νορίθ!αβ [[ 29. γὰρ] δὲ ΟἸαπῖτ [ὅτε Η6]. {[| 80. κλεῖς 

 Π' Ἠβ1.0}}} 82. καὶ ὃ πλεονέκτης 560]. ΗἩδιηρκίαβ [ καὶ ἄνισος 
5601. ΤΥΘΒ ΘΙ υγρίθβ ΒΚ." Βν. 18. || 38. ὁ δπΐθ ἄνισος δἀά. Π5 
ἩΡΤΡΝΡ ΑἸὰ. Ηδ]. ΒΚ. Εν. τσ. ἴᾳ. (Ττοπα. Ἠδαρκ.) ἢ ἄνισος] 
ἄδικος Ῥγ. ΚΡ (οΥχ. το) {[|Ἀ1129Ὁ, 1. γὰρ ΗΔ ΝΡ ΑἸὰ., δὲ ὁ. 6. 
ΗΘ]. ἀντ, ἢ καὶ δἀὰ, ΗΔΤΌΝΡ ΑἸὰ, Ηδ]. Ατ. 



96 Ἑ. 8. 11290, 8 -- 8. 1199, 34. 
[κὦ 3 3 « () ι ᾿ 3 ς -»Ἢ ’ ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶν μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑά, 
τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί. οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι ταῦτα εὔχονται καὶ διώκουσιν" 

5 δεῖ δ᾽ οὔ. ἀλλ᾽ εὔχεσϑαι μὲν τὰ ἁπλῶς ἀγαϑὰ καὶ αὑτοῖς 
ἀγαϑὰ εἶναι. αἱρεῖσθαι δὲ τὰ αὑτοῖς ἀγαϑά. ὃ δ᾽ ἄδικος τὸ 
οὐκ ἀεὶ τὸ πλέον αἱρεῖται, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔλαττον ἐπὶ τῶν 
ε -» “ον, γ,9 ὦ Ξ ἄς τὰ » ᾿ 2 ͵΄ ἁπλῶς κακῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν ἀγαϑόν πῶς 
εἶναι, τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ ἐστιν ἡ πλεονεξία, διὰ τοῦτο δοκεῖ πλεο- Ὁ 

"ἢ - ἢ 10 νέκτης εἶναι. ἔστιν δὲ ἄνισος" τοῦτο γὰρ περιέχει καὶ κοινόν. τι 
Η ᾿ 5.8 ΄ » 5' ς ᾿ ΄ , 

8 ἐπεὶ δ᾽ ὃ παράνομος ἄδικος ἣν ὁ δὲ νόμιμος δίκαιος. 13 

δῆλον ὅτι πάντα τὰ νόμιμά ἐστίν πως δίκαια τά τε γὰρ 
ὡρισμένα ὑπὸ τῆς νομοϑετικῆς νόμιμά ἐστιν, καὶ ἕκαστον τού- 
τῶν δίκαιον εἶναι φαμέν. οἵ δὲ νόμοι ἀγορεύουσι περὶ ἁπάν- 18 

τὸ τῶν. στοχαζόμενοι ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν [ἢ τοῖς 
Ε κ᾿ -» κ φινῳ Ἁ μι 2.» ᾿ ΄ 
ἀρίστοις] ἢ τοῖς κυρίοις. ἡ κατ΄ ἀρετὴν ἡ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρο- 

πον τοιοῦτον᾽ ὥστε ἕνα μὲν τρόπον δίκαια λέγομεν τὰ ποιη- 
τικὰ καὶ φυλαχτικὰ εὐδαιμονίας καὶ τῶν μορίων αὐτῆς τῇ 
πολιτικῇ κοινωνίᾳ. προστάττει δ᾽ ὃ νόμος καὶ τὰ τοῦ ἀν. τὶ 

20 δρείου ἔργα ποιεῖν, οἷον μὴ λείπειν τὴν τάξιν μηδὲ φεύγειν 
“-“ Ἁ 

μηδὲ ῥίπτειν τὰ ὅπλα, καὶ τὰ τοῦ σώφρονος, οἷον μὴ μοι- 
χεύειν μηδὲ ὑβρίξειν, καὶ τὰ τοῦ πράου, οἷον μὴ τύπτειν 

Α " ς » Α ᾿ Ἁ Ἁ » 3 ᾿ 

μηδὲ κακηγορεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς 
ἢ , ι ι ΄ ᾿ δ... ΄ ᾽ νὰ 

καὶ μοχϑηρίας τὰ μὲν κελεύων τὰ δ᾽ ἀπαγορεύων. ὀρϑῶς 

8. μὴ Π᾿, μεῖον ο. ο. Αἢ. ΗΘ]. Α΄. {Π| 10. ἔστω οἱ. Ὑ δγαΘΒγθηυβ ἢ 
καὶ παράνομος ροεῦ ἄνισος δά. το. ΚΡ || τοῦτο -- κοινόν δια 1015 
γουθὶβ τὸ γὰρ ἄνισον περιέχει τὸ πλέον καὶ ἔλαττον τηὐογργοίαϊαν 
Μ]Ί., τὸ γὰρ ἄνισον ἔχει τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον. καὶ παράνομος. 
τοῦτο γὰρ, ἡ παρανομία ἤτοι ἡ ἀνισότης, περιέχει πᾶσαν ἀδικίαν 
καὶ κοινόν ἐστι πάσης ἀδικίας Ῥοϑὺ κοινόν δα. ΑἸᾶ., καὶ παράνομος 
(παράνομον Η5)᾽ τοῦτο γὰρ, ἣ παρανομία ἤτοι ἡ (ἣ οτα. 11) ἄνυ- 
σότης (ἡ παρανομία --- ἀνισότης ογη. Οἱ ΕἾ., 560]. [8.), περιέχει 
κ᾿ τ. 1. νᾶ. ΓΙ ΉΡΤΡΝΡΟ 5:8: ΑΥὐ, Ἐν. 1... οτὰ. ΚΡ Ηδ]. || 16. ἢ 
τοῖς ἀρίστοις 566]. ϑ;ρΘηρο]ῖτβ [ὰ. [ 16. ἢ κατ᾽ ἀρετὴν Ὅτη. ΚΡ, ἢ 
οὐὰ, ΠΡ ΒΚ. ΒΥ. Βγ. {18. τῆς δηΐθ εὐδαϊμονέας δἀᾶ. ΑἸα. ΒΚ. ΒῪ. 
Βγ. || 20. λεύτειν Η5ΝΡῸΡ ἨῤϑΙ]., λιπεῖν ο. ο. ΑἸα, || 28. κατηγορεῖν 
Π5, κακουργεῖν Η6]. ὑ {|τὰ δἀάᾷ. ΤΡῚῊΝΡ Ἠδ]. 1ὰ., 6.. 6. οἴχ. ΑΥ, 
ΒΚ. Εν. Εν. ἢ κατὰ οπι. ΝΡ {{34. ὀρθὸς ΓΜ» ΑἸὰ. Ατ. οὐ οουν." ΚΡ' 







Ἑ. 8. 1129}, 95 --- 1180, 9. ΟἹ 
[60] 
1 μὲν ὃ κείμενος ὀρθῶς. χεῖρον δ᾽ ὁ ἀπεσχεδιασμένος. αὕτη 30 

μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστιν τελεία, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς 
ἀλλὰ πρὸς ἕτερον. καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν 
3 -“ -ς Δ ᾿ ΩΤ Ὁ » δ-" 

- ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη. καὶ οὐϑ᾽ ἕσπερος οὔτε ἑἕῷος 

οὕτω ϑαυμαστός᾽ καὶ παροιμιαζόμενοί φαμὲν 

ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή ᾽στιν. 80 

[καὶ τελεία μάλιστα] ἀρετή, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς χρῆσις ἐστίν, 
[τελεία δ᾽ ἐστίν]. ὅτι ὃ ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον δύναται τῇ 
" ἂν - ϑ ἢ 1.8 ΄ δὲ ἐκ ὐγεῖς 4“ αἰ .9 ι 
ἀρετῇ χρῆσϑαι. ἀλλ΄ οὐ μόνον καϑ' αὐτὸν᾽ πολλοὶ γὰρ ἐν μὲν 

τοῖς οἰκείοις τῇ ἀρετῇ δύνανται χρῆσϑαις ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἕτερον 
16. ἀδυνατοῦσιν. καὶ διὰ τοῦτο εὖ δοκεῖ ἔχειν τὸ τοῦ Βίαντος; ὅτε 11808 

“ἀρχὰ τὸν ἄνδρα δείξει" πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνίᾳ ἤδη 
τ ὁ ἄρχων. διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἀλλότριον ἀγαϑὸν δοκεῖ εἷ- 

ναι ἡ δικαιοσύνη μόνη τῶν ἀρετῶν. ὅτι πρὸς ἕτερον ἐστίν" ἄλλῳ 
18 γὰρ τὰ συμφέροντα πράττει, ἢ ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ. κάκι- 

στὸς μὲν οὖν ὃ καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τοὺς φίλους χρώμενος 
- ᾽ " 4[[}ύλΙ.:.}.. ᾧἃ ι εν δ 03 “Ὁ 272} ς 

τῇ μοχϑηρία. ἄριστος δ᾽ οὐχ ὁ πρὸς αὕτὸν τῇ ἀρετῇ ἀλλ᾽ ὃ 

πρὸς ἕτερον᾽ τοῦτο γὰρ ἔργον χαλεπόν. 
μι ᾿ δον  φ κ 3 , 3 - 5η43.δ᾽ Ω ΄ 

19 αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη οὐ μέρος ἀρετῆς ἀλλ᾽ ὅλη ἀρετὴ 

ὡῦ. χείρων Τ᾽ ΠΌ ΑἸὰ. Ατ. οὗ οοὐτ." ΚΡ, χεῖρον ὁ. ο. ΗδΙ. 
29. διὸ καὶ ΠΌ, καὶ ο. ο. Η6]. τ. || 80. ἀρετή ᾽στιν Βεουρκῖυϑ 
(Ροϑῦ. ᾿γυ. ρ. 860. 390), ἀρετή ᾿᾽στί Ἠδ6]., ἀρετὴ ἔνε Π᾿ΊΉΣΝΡΟν 
ΒΚ. ἴᾳ., ἀρετὴ ἐστί ΓΜ ΑἸὰ. [| 31. καὶ τελεία μάλιστα εὐ 82. 
τελεία δ᾽ ἐστὶν Ἰοσοβ ᾿πίϑυ 886 δοτητητίατα σϑοῖθ τα ϑὺ [8 ᾿ ὅτι 
-- 82. δ᾽ ἐστέν 560]. Μτθηβομου τῆς τελείας] τελεία τῆς Ττοη- 
ἀρ]οηθυτρίαβ, τθο. ΒΚ." Βγν., τῆς ὅλης Ἰτηο]τηϑηητι [] τελεία ροβῦ 
ἀρετῆς δα. Ηδτηρκίαβ, ροβὺ χρῆσίς ἐστιν ΤΠ ΘΥορίαβ ἢ 82. 
τελεία δ᾽ ἐστίν ποτ νϑυθϊὺ Ἠθ]., 560]. οὖ τελεία --- 11808, 1. 
ἀδυνατοῦσιν αἰΐογατη τϑοθηβίομθυη 6886 δηξθοοαθηξίθτη 3ὅ. αὕτη 
τ 321. ἕτερον ρῬυΐαῦ Πηθιτηδημτβ ἢ ὅτε ὁ] ὁ ΚΡ, ὁ γὰρ Ηδβ]., 
ἔτι ὃ Ἰτηθιηδηπαβ ἢ 11808, 2. ἄρχα ΠῸΝΡ ΑἸά. Ηδ]., ἀρχὴ Π5 
Μι. Βκ. Ια. [Π τὸν δἀα. ΝῬΟΡ ΑἸα. ΜΙ., ο. 6. οα.. Η6]. ΒΚ. ᾿ὲσ. 18. "ἢ; 
ὅ. ἀρχομένῳ γ6] ἄρχοντι (ἢ ἀρχομένων οἱ. Βιν. (τη816) ἢ κοινῶ 
Γ΄ ΑἸα. ΗδΙ. Ατ. ἢ 6. καὶ Ῥυὴὰβ βθοϊ πιἀϑη χη 6588 οἱ. Νοθίβ᾽ἶτβ (μδυᾶ 
τϑοῖθ) πρὸς δηΐα τοὺς οἵη. ΜΡ, ρυρ. Νορέθιυβ (μα τοοίθ) } 
1. ἀλλ᾽ ὁ ΓΉΣΝΡΟΡ Ατ,, ἀλλὰ ο. 6. ΗΕ]. ΒΚ. Ετ. τ. [[ 8. χαλε- 
πὸν 560]. Μυτοῦτϑβ (μθβοῖο δὴ. τϑθοΐε). 

Ἄπιδε. Ἐπ. Νίο. γ 



08 : Ἐ, 8. 1180, 10 --- 4. 1180, 82. ἱ 

α 
10 ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐναντία ἀδικία μέρος κακίας ἀλλ᾽ ὅλη κακία 

(τέ δὲ διαφέρει ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὕτη, δῆλον ἐκ 30 
» ᾿ πῖνε ι ᾿ δ᾽ τῶν ΕῚ »ὡΑαἯ]Ἴ το 

τῶν εἰρημένων᾽ ἔστε μὲν γὰρ ἡ αὐτή. τὸ δ᾽ εἶναι οὐ τὸ αὐτό, 

ἀλλ᾽ ἧ μὲν πρὸς ἕτερον, δικαιοσύνῃ, ἧ δὲ τοιάδε ἕξις, ἁπλῶς 
4 ἀρετή)" ξητοῦμεν δέ γε τὴν ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιοσύνην. ἔστι τι 

16 γάρ τις, ὡς φαμέν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀδικίας τῆς κατὰ 
μέρος. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἔστιν᾽ κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἄλλας 5 

’ ς » 3 -“ ’ -» 3 ϑε,, ς 
μοχϑηρίας ὃ ἐνεργῶν ἀδικεῖ μέν, πλεονεκτεῖ δ᾽ οὐδέν, οἷον ὃ 

δίψας τὴν ἀσπίδα διὰ δειλίαν ἢ κακῶς εἰπὼν διὰ χαλεπό- 
τηταὰ ἢ οὐ βοηϑήσας χρήμασι δι’ ἀνελευϑερίαν᾽ ὅταν δὲ 

80 πλεονεχτῇ, πολλάκις κατ᾽ οὐδεμίαν τῶν τοιούτων, ἀλλὰ μὴν 
οὐδὲ κατὰ πάσας, κατὰ πονηρίαν δέ γέ τινα (ψέγομεν γάρ) 

᾿ 3 ᾽ ’ Ε ΕΣ Ἵ 9 ’ὔ Ἷ 
καὶ κατ ἀδικίαν. ἔστιν ἄρα γε ἄλλη τις ἀδικία ὡς μέρος 8 

- [χὰ ΝΟΥ͂Ν ’ ; -Ἣ ΟΦ 9 ,ὔ - ᾿) 

τῆς ολης. καὶ ἀδικὸν τι ἐν μέρει τοῦ ὅλου ἀδίκου τοῦ παρὰ 
τὸν νόμον. ἔτι εἰ ὃ μὲν τοῦ κερδαίνειν ἕνεκα μοιχεύει καὶ 4 

ε5 προσλαμβάνων, ὃ δὲ προστιϑεὶς καὶ ζημιούμενος δι᾽ ἐπυϑυμίαν, 
οὗτος μὲν ἀκόλαστος δόξειεν ἂν εἶναι μᾶλλον ἢ πλεονέκτης, Ὁ 
ἐκεῖνος δ᾽ ἄδικος, ἀκόλαστος δ᾽ οὐ. δῆλον ἄρα ὅτι διὰ ὸ 

“ ἜΞΩ . ν ΄ ᾽ ; ἢ κερδαίνειν. ὁτι περὶ μὲν τὰ ἄλλα πάντα ἀδικήματα γίγνεται δ΄ 

ἣ ἐπαναφορὰ ἐπί τινα μοχϑηρίαν ἀεί, οἷον εἰ ἐμοίχευσεν, 
8.2} 3 , , ν ΄ ᾿ “ 80 ἐπ΄ ἀκολασίαν, εἰ ἐγκατέλιπεν τὸν παραστάτην, ἐπὶ δειλίαν, 

εἰ ἐπάταξεν, ἐπὶ ὀργήν, εἰ δὲ ἐκέρδανεν, ἐπ' οὐδεμίαν μοχϑη- 
}] 9 2 Ἵ ρίαν ἀλλ᾽ ἢ ἐπ᾽ ἀδικίαν. ὥστε φανερὸν τι ἔστι τις ἀδικία ὁ 

1.. (ὅλην ἀρετὴ ΑΥ, οοὐΐοο8. ΤΌΤΗΘΌΙ Οοτδ68 || 12. τῷ δ᾽ Οο- 
Υ868 Ἱ 18. ἡ Τῷ ΑΙὰ. Αὐ,, ἢ Μῦ, ἡ οοὐ. δ Νν 1ὴ απὺθ δικαιοσύνη 
οαᾷ, ΠῚ ΗΝ ΑἸὰ. [ ἣ ΣΟ ΤΟΣ ΑἸά. Ατ., ἢ ΠΙΉΚΟΡΟ ἕξις 
ἁπλῶς, ἀρετή ΤΥθῃ 6] ΟΠ ὈττρταΒ Ιὰ. (μϑϑοῖο, "ἢ τϑοίθ) || 14. ἀρετῆς 
560]. ϑΡΘαρθ τα8 || 18. ὁ φροϑῦ ἢ οα, ἨδΝΡ ΑἸὰ. ΜΙ.(9) Ηδ8].(Ὁ) |} 
22. ἄρα γε] ἄρα Ὁ5 ΗΞΕ]., γὰρ ΚΡ {{ ἄλλη ροϑῦ τις 3 ΑἸά, { τὲ 
(τέ ΑἸὰ.) βοιθν μέρος εὐ. ΓΠΌΝΡΟΡ ΑΙὰ, (ἔουβ. τϑοῦθ) [ΠΟ 28. 
τοῦ παρὰ τὸν νόμον ἴἕοτῦ. ϑθροϊαθοπᾶδ, 6586 Ῥαΐαῦ Νοούίθ!τυβ Ι 
2ὅ. προσλαμβάνει ΕΝ ΜΙ. 81. Ατ᾿, προσλαμβάνοι ΕΝΡ ΟΡ 
ΑἸά. !| 26. δόξειεν ἂν μᾶλλον εἶναι ΟΥ, μᾶλλον δόξει εἶναι ΚΌ || 21. 
ἄρα] γὰρ ΓΙ, ῬΥΡ, Βοδ]ῖρου οὐ ΒΡΘΏΡΟΙαΒ ! 28. ὅτι --- 82. ἀδικίαν ] 
866]. ΝοΘ Ια Ι ὃ ὅτι ΚΡ, ἔτι δὲ ΟΥ, ἔτι 6. ο. δ]. Ατ. ΒΚ. ἜΣ Βγυ. 1ὰ. ἢ} Ι 
81. δ᾽ δὐΐθ ἐπάταξεν ᾿ἀα. Π 1ἢδ Ὁ ΟΡ ΑἸἹά. ἨδϑΙ., . ΝΡ Ατν. 

ὡνρυβιυοώνοοδε ὑχθν Αβλροφαδοστς; το αὶ, 95: ως τ: 

οἰῶν τι δυο 

ΡΟ - ᾿ὡλωῶα κω γάμϑον 



᾽ - 
ἘΣ ἢ ΠΑ τ ᾿ ἐδξ ἌΓΕ 

ΤΈΣ ας τὸ ΗΝ Ἵ 





Ε. 4. τ180α, 88 --- ὅ. 1180}, 1ὅ. 99 

᾿ ’, [χς ΑΝ ἢ κ 

παρὰ τὴν ὅλην ἄλλη ἐν μέρει» συνώνυμος; ὅτε ὁ ὁρισμὸς ἐν 
τῷ αὐτῷ γένει" ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἔχουσι τ τὴν 1180 

δύναμιν, ἀλλ᾽ ἣ μὲν περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἢ σωτηρίαν, ἢ 

εἴ τινι ἔχοιμεν ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ταῦτα πάντα, καὶ 
᾿ς ἄν Α τ 3 , - ’ τι Α "“{0{ ιν ς 

δι’ ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ κέρδους. ἡ δὲ περὶ ἀπανταὰ περὶ ὁσὰ ὁ 

σπουδαῖος. 5 

ἹἿ [ὅτε μὲν οὖν εἰσὶν δικαιοσύναι πλείους. καὶ ὅτι ἔστι τις ὕ 
καὶ ἑτέρα παρὰ τὴν ὅλην ἀρετήν, δῆλον" τίς δὲ καὶ ποία 

’ὔ [4 Α 

8 τις. ληπτέον. διώρισται δὴ τὸ ἄδικον τό τε παράνομον καὶ 
΄ Ἁ ᾿ 

τὸ ἄνισον, τὸ δὲ δίκαιον τό τε νόμιμον καὶ τὸ ἴσον. κατὰ ἊΝ ᾿ : 
9 μὲν οὖν τὸ παράνομον ἡ πρότερον εἰρημένη ἀδικία ἐστίν" ἐπεὶ το. 

"4 32 ᾽ ς ΄ 

δὲ τὸ ἄνισον καὶ τὸ παράνομον οὐ ταὐτὸν ἀλλ᾽ ἕτερον ὡς μέρος 
πρὸς ὅλον (τὸ μὲν γὰρ παράνομον οὐ πᾶν ἄνισον, τὸ δὲ ἄνισον 
[χ4 ΄ ι ἈΝ . ς 3 3 Δ ΟΝΝ 9 3 

ἅπαν παράνομον); καὶ τὸ ἄδικον καὶ ἡ ἀδικία οὐ ταὐτὰ ἀλλ 
δ ’, Ἁ " ς , κ 3 ς ο, , κι ἕτερα ἐκείνων, τὰ μὲν ὡς μέρη τὰ δ᾽ ὡς ὅλα (μέρος γὰρ 

“- ς Ν 
αὕτη ἡ ἀδικία τῆς ὅλης ἀδικίας. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δικαιο- τ 

11800, 2. ἢ χρήματα) καὶ χρήματα ΟΡ, ἢ καὶ χρήματα 
ΠῸ ὑ || 6. ὅτι --- 29, παντί ρῬγδθθαμπίθ ΠΙΘΟΚΉΘΥΟ 560]. Βδ558ο- 
Υἱαβ, πϑαπθ ϑατποάσχῃ αἰτοῦ τπαϊοαὺ Βγ.: ζοχί. Βϑυβία, βαμηὺ 6χ. 
Επάθπιο [ εἰσὴν «καὶ ΤΒυτοῦαϑ 1. ἀρετήν 560]. ατξεπῖαβ 
ὁποία ΒΚ. ΒΥ. Βτ., ὁποῖα Ηδ, ὁποιά Ν» Ι 8. δὲ Η5ΚυΜΡ (ἴου5. 
γϑοῦθ) {|11. ἄνισον «καὶ τὸ παράνομον ὥσπερ καὶ τὸ ἄνισον 
Υ6] 51121168 αὐ] οἱ. Ἠδιαρκίαβ Ι παράνομον ΑἸΙὰ. Ατ. Ο3 οὖ οουγ. 
ΟΡ, παράνομον πλέον ΚΡῬΡΡ͵ πλέον ΠΡῸ ΝΡ ΜΙ, ΗδΙ. ΒΚ. τ τυ 
(Ηάπιρκ. ΞΡϑηρ. ΟΥ̓ αυτα.), πλεόν τ. ΟΡ, πλέον καὶ τὸ ἄνισον 
Γ, οῃι. Ἧδ πρὸς ἕτερον Ῥοβῦ ἕτερον ααα. ᾿Α Ι.12. καὶ ἐπεὶ 
τὸ ἴσον καὶ τὸ παράνομον οὐ ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἕτερον ὡς μέρος 
πρὸς ὅλον φοϑῦ ὅλον δα. ᾿Αὐ τ τὸ μὲν -- 18. παράνομον 800]. 
ΞΡΘΏρΡΘΙαΒ ἢ} παράνομον οὐ πᾶν ἄνισον Ἔτ., πλέον ἅπαν ἄνι- 
σον 11 δὶ ὑκτένα Μι. ΗἨ6]. Αγ. ΒΙκ.' ΕῪ. (Ηδορκ. ψ ττα.), ἄνισον 

' ἅπαν παράνομον ΤΠ ΟΡῸΡ ΑἸά. ΒΚ. Ι8. {| τὸ δ᾽ ἄνισον ἅπαν 
παράνομον ὙΘΥΙΙΘΏΥΘΗτΙΒ, Τθο. ΒΥ., τὸ δ᾽ ἄνισον οὐ πᾶν πλέον 
ΠΗ͂Σ Νὺ ΜΙ. Ηδβ]. τ. ΒΙι.: ἐν Ν τὸ δὲ παράνομον οὐχ “ἅπαν 
ἄνισον ΒΚ.5 Ιὰ. . τὸ δὲ παράνομον οὐχ ἅπαν ἄνισον" τὸ μὲν 
γὰρ (καὶ τὸ μὲν ΜΡΟῚ) πλέον ἅπαν ἄνισον, τὸ δ᾽ ἄνισον οὐ 
πᾶν (οὐχ ἅπαν ΜΡ) πλέον ΓΠῚΘΡΡΟΞ ΑἸά. Ι 14. ἐκείνων] 
ἑτέρων Ἠδιαρκκῖθβ (1186). 

Π 
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σύνη τῆς δικαιοσύνης). ὥστε καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει δικαιοσύ- 
νης καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει ἀδικίας λεκτέον, καὶ τοῦ δικαίου 
καὶ τοῦ ἀδίκου ὡσαύτως. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν ὅλην ἀρετὴν 
τεταγμένη δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, ἣ μὲν τῆς ὅλης ἀρετῆς 

80 οὖσα χρῆσις πρὸς ἄλλον ἣ δὲ τῆς Ἀοκίας, ἀφείσϑω, καὶ 

τὸ δίκαιον δὲ καὶ τὸ ἄδικον τὸ κατὰ ταύτας φανερὸν ὡς 

διοριστέον (σχεδὸν γὰρ τὰ πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς 
ὅλης ἀρετῆς πραττόμενα ἐστίν᾽ καϑ'᾽ ἑκάστην γὰρ ἀρετὴν 
προστάττει ξῆν καὶ καϑ᾽ ἑκάστην μοχϑηρίαν κωλύει ὃ νόμος" 

25 τὰ δὲ ποιητικὰ τῆς ὅλης ἀρετῆς ἐστι τῶν νομίμων ὅσα νενο- 
μοϑέτηται περὶ παιδείαν τὴν πρὸς τὸ κοινόν" περὶ δὲ τῆς 
καϑ' ἕκαστον παιδείας, καϑ᾽ ἣν ἁπλῶς ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστιν, 
πότερον τῆς πολιτικῆς ἐστιν ἢ ἑτέρας. ὕστερον διοριστέον οὐ 
γὰρ ἴσως ταὐτὸν ἀνδρί τ᾽ ἀγαθῷ εἶναι καὶ πολίτῃ παντῦ) 

80 τῆς δὲ χατὰ μέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν δικαίου 

ἕν μέν ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς ἢ χρημάτων 

ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μεφιστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας (ἐν 

τούτοις γὰρ ἔστιν καὶ ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου). ἕν 
τιδ1α δὲ τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμασι διορϑωτικόν. τούτου δὲ μέρη 

δύο" τῶν γὰρ συναλλαγμάτων τὰ μὲν ἕκούσιά ἐστιν τὰ δὲ 
ἀκούσια, ἑκούσια μὲν τὰ τοιάδε οἷον πρᾶσις ὠνὴ δανεισμὸς 
ἐγγύη χρῆσις παρακαταϑήκη μίσϑωσις (ἑκούσια δὲ λέγε- 

ὅ ται, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῶν συναλλαγμάτων τούτων ἑκούσιος). τῶν 
δὲ ἀκούσιων τὰ μὲν λαϑραῖα, οἷον κλοπὴ μοιχεία φαρ- 
μακεία προαγωγεία δουλαπατία δολοφονία ψευδομαρτυρία, 

10. ὥστε --- 18. ὡσαύτως 560]. Βν. Ι ὡς κυ͵ ὥς ΝΡ || καὶ 
γῬοϑὺ ὥστε οτα. Π᾿ ΗΝ» ΟΡ 14. | 22. Εὐφειβεεθα Βαββουίαβ 

28. προσταττόμενα ΓΆΡ» Α]ά. ΜΙ. Ατ. υπδλ δρυδδλννν ταρ. ΟΡ} 
29. πάντῃ Μυτοΐαβ, 560]. ΚΡΘΏΡΘΠὰ8 (φθερθυδιη) Ι 30. κατὰ ταύ- 
τὴν δικαίου ΚΡ, δικαίου τοῦ κατ᾽ αὐτὴν ΠΡ! 1181, 1." μέρη 
εἰσὶ δύο ΤΡ, δύο μέρη ΜΡΊῚ ἃ. ἀδικημάτων ΚΌΜΡ οὗ ργ. ΤΙ, συναλ- 
λαγμάτων Ὁ, 6. ΜΙ. Η6]. Ατ. Ι 1. προαγωγεία ΑἸὰα. ̓ ᾿προαγωγία 9 
τὺ νυ Οὐ ὈΡ ἨΒ]. οὖ οουν. Η", προσαγωγία ΚΡΜΡ οὐ Ῥῃ. Ηδ || δολο- 
πατία ΚΡ, δουλαπατεία Αἰᾷ , δουλαπάτη δ || δδουλοφονία ΜΙ. 

ᾳὴ 

δι δμνμΝν. ων 4 ϑω 

-ἀ- χα ΣΝ μόν ΙΝ“..»»..-τονώνυ. 
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ἙΕ. ὅ. 1181, 8 -- 8. 11818, 21. 101 

3, ΄ ς ᾿: ΄ 

τὰ δὲ βίαια, οἷον αἰκία δεσμὸς ϑάνατος ἁρπαγὴ πήρωσις 
’ 

κακηγορία προπηλακισμος. 

ἐπεὶ δ᾽ ὅ τ΄ ἄδικος ἄνισος καὶ τὸ ἄδικον ἄνισον, δῆλον 
τῷ ᾿ : ΓΝ 

ὅτι καὶ μέσον τί ἐστι τοῦ ἀνίσου. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν τὸ ἴσον" ἐν ὁποίᾳ 
γὰρ πράξει ἔστι τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον, ἔστε καὶ τὸ ἴσον. εἶ 

3 δοῦν » } ’ 3 ΗἣΨ τ» ΄ οὖν τὸ ἄδικον ἄνισον. τὸ δίκαιον ἴσον" ὁπερ καὶ ἄνευ λόγου 
“.,»-Ἃ"» Ἐν τὰν , Χ , , Ἃ ᾿ 

δοκεῖ πᾶσιν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἴσον μέσον, τὸ δίκαιον μέσον τι ἂν εἴη. 
Ὶ 

ἔστιν δὲ τὸ ἴσον ἐν ἐλαχίστοις δυσίν. ἀνάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον 
τ 

μέσον τε καὶ ἴσον εἶναι [καὶ πρός τι καὶ τισίν]. καὶ ἡ μὲν μέ- 
» - “- ξ σον, τινῶν (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλεῖον καὶ ἔλαττον), ἡ δ᾽ ἴσον 
» ξ ἐστί, δυοῖν, ἣ δὲ δίκαιον, τισίν. ἀνάγκη ἄρα τὸ δίκαιον 

΄ 

ἐν ἐλαχίστοις εἶναι τέτταρσιν" οἷς τε γὰρ δίκαιον τυγχάνει 
ἽἍ ὃ ́ 2. ἢ δος ὁ ψ Ἁ ΄ 1 δύ φυν Φ.- ὄν. δύο ἐστίν, καὶ ἐν οἷς, [τὰ πράγματα.] δύο. καὶ ἡ αὐτὴ 

ἕ ἷ ς »" Ο 

ἔσται ἰσότης, οἷς καὶ ἐν οἷς ὡς γὰρ ἐκεῖνα ἔχει. οὕτω 
κἀκεῖνα ἔχει" εἰ γὰρ μὴ ἴσοι, οὐκ ἴσα ἕξουσιν, ἀλλ᾽ ἐν- 

- - ΄ ᾿ " ᾿] ΄ ΄ Ἢ »᾿ . ΕΣ 

τεῦϑεν αἵ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα, ὅταν ἢ ἴσοι μὴ ἴσα 
Ἃ δ ῳ ᾿, ᾿ ᾽ , ᾿ “Ὡ 2.ϑ»ϑ᾿'.»οϑ»ῷὃῷὃῷϑὃϑὃ»ς» ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμωνται. ἔτι ἐκ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν 

τῷ - ΣΝ τ - ἩΜΑ τ ἐς ," 
τοῦτο δῆλον" τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς διανομαῖς ὁμολογοῦσι 

3 3 Α - 3 

πάντες κατ᾽ ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν μέντοι ἀξίαν οὐ τὴν 
Α ΄ πα ΄ 

αὐτὴν λέγουσι πάντες ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ οἵ μὲν δημοκχρατικοὶ 

10. Ἐπ ἐπεὶ Βγ. (ἴογβ. γϑοὺθ) {| 14. μέσον, {τὸ δὲ δέκαιον 
ἔσον,) ὃ ϑρθῃρβθιυβ {ἄν δηΐβ τὶ 115 | 16. δυσέν (, πρός τι καὶ 
τισίν » ϑοαιῖσον ᾿ 16. ἔσον (ὃν Βοτρίαβ, ὑυῦ. ϑὅρϑηρ. οὐ ΜΌθμβοΙ. ἢ 
καὶ πρός --- τισίν 560]. Βτ., καὶ πρός τι ροβὺ καί τισι Ἠδ᾿Ν᾽ ΟΥ 
Ρυ οχη. ΚΡ, 860]. ΒΚ., καὶ τισίν οτῃ. Ὁ Τὰ. [ καὶ πρός τι] τι- 
νῶν ϑρδηρβίῖυβ, καὶ ἔν τισι ΜΌΘμβομου ἢ καὶ ἡ -- 18. τισίν 
5601. ΜΆΘΗΒΟμοΥ | 17. ταῦτα --- ἔλαττον 560]. ϑ'οε!ρον [[18. ἐστέ 
5601. δολ!σου, ποη νογεὐὺ Αγ. [| δυοῖν --- δώκαιον 560]. ΡΘΗ ΘΙ 18 
(ἔοὔβ. σϑοίθ) [|τισέν] τισὶ καὶ πρὸς τινάς" πρὸς ἄλλους γὰρ ἐστέν 
Τ', τισὶ καὶ πρὸς τινάς ΜΙ. (αὖ νἱἀθίατ), οἵ. Μ. Μ. 1198, 86 5α. ἢ} 
20. τὰ πράγματα 560]. βοαίτρου ἴα. ἢ 21. ἔσται οπι. Π18 ΑΥ. (ἔογβ. 
τϑοίθ) [ τὰ ἐν οἷς Ῥοβὺ ἔχει ο. ο. δἀᾷ. Ατ. ΒΚ. ΕἸ., οὕτῃ ΚΡ οἵη. 
ἴα., 8560]. Ηγ, [[| 22. ἔχει --- ἕξουσιν 560]. ΟἸΐαπίαβ || τὰ οἷς ρῬοβὲ 
ἔχει ταᾷ, Τ' ὁ || 28. ἢ ον. ΠΡ ΑἸ]ά. ἢ 34. ἢ μὴ ἴσοι ἴσα οτα. 
ΠΥ ᾧ | καὶ οὗ μὴ ἴσοι ἴσα ροβὺ νέμωνται δα. ἢ» { || 5ὅ. νο- 
μαῖς Π’ ΑἸά, οὖ γυ. ΟΡ {{217. ὑπάρχειν) κατ᾽ ἀξίαν τινὰ δεῖν 
εἶναι ΚΡ, οἴη. Οὗ {ν᾿ 

μ᾿ 1 



102 Ἑ. 6. 1181, 238 --- 7. 1181}, 11. 
΄ 

ἐλευϑερίαν, οἱ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἱ δὲ εὐγένειαν, οἵ δ᾽ 
ἀριστοκρατιχοὶ ἀρετήν. ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι. 

80 τὸ γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον ἐστὶ μοναδικοῦ ἀριϑμοῦ ἴδιον, ἀλλ᾽ 
ὅλως ἀριϑμοῦ" ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ “λόγων, καὶ ἐν 
τέτταρσιν ἐλαχίσυδις. ἥ μὲν οὖν διῃρημένη ὃ ὅτι ἐν τέτταρσι. 

δῆλόν" ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχής. τῷ γὰρ ἑνὶ ὡς δυσὶ χρῆται 

1181} καὶ δὶς λέγει, οἷον ὡς ἡ τοῦ ἃ πρὸς τὴν τοῦ β, οὕτως 
ς » ᾿ ᾿ -» ὰ 53 ς - " δ᾿. ᾿ 
ἡ τοῦ β πρὸς τὴν τοῦ γ᾽ δὶς οὖν ἡ τοῦ β εἴρηται, ὥστ᾽ ἐὰν 

ἡ τοῦ β τεϑῇ δίς, τέτταρα ἔσται τὰ ἀνάλογα. ἔστι δὲ καὶ 

τὸ δίκαιον ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις, καὶ ὃ λόγος ὃ αὐτός" 
΄ κ ε 4 δ ᾿, ω ς ς χὰ 

5 διήρηνται γὰρ ὁμοίως, οἷς τε καὶ ἅ. ἔσται ἄρα ὡς ὃ α ὅρος τ 
ε ᾿ [4 ς » ) 2 ) “, ς ς 

πρὸς τὸν β. οὕτως ὃ γ πρὸς τὸν ὃ, καὶ ἐναλλὰξ ἀρα, ὡς ὁ 
" Ἁ ς } Α [χὰ ι ν δ }Ὶ ν α πρὸς τὸν γ. ὁ β πρὸς τὸν ὃ. ὥστε καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ 

“ ἀν ἠδὲ ς ᾿ ΄ δ κ᾿ Ὁ“ -» ΤΣ 
1 ὁλον᾽ ὅπερ ἡ νομὴ συνδυαξει᾽ καν οὕτω συντεϑῇ, δικαίως 

συνδυάζει. ἡ ἄρα τοῦ α ὅρου τῷ γ καὶ ἡ τοῦ β τῷ ὃ σύ- 13 
ν » ἣ ᾿ } - ’ὔ 

10 ξευξις τὸ ἐν διανομῇ δίκαιον ἐστί, καὶ μέσον τὸ δίκαιον 

τοῦτ᾽ ἐστὶν τοῦ παρὰ τὸ ἀνάλογον" τὸ γὰρ ἀνάλογον μέσον, τὸ 
δὲ δίκαιον ἀνάλογον. καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν 18 
γεωμετρικὴν οἵ μαϑηματικοί" ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμ- 

’, κι }Ὶ [χὰ } Ἁ [χὰ Ω’ ὃ ’ Α [ ΄ 

βαίνει καὶ τὸ λον πρὸς τὸ ὁλὸν Ὅπερ ἕχλατερον πρὸς ἕκα- 
7 ΟῚ 3 ᾿Ὶ [2 Φ τς ΕΟ 9 ᾿] 

τ τερον. ἔστιν δ᾽ οὐ συνεχὴς αὕτη ἡ ἀναλογία᾽ οὐ γὰρ γίνεται 14 
κ᾿ ϑ ὦ τ ὦ ) ᾿ ιν ἡ - ΠΕ ΤῈ ς 

εἷς ἀρυϑμῷ ὁρος. ᾧ καὶ δ. τὸ μὲν οὖν δίκαιον τοῦτο τὸ ἀνά- 
}Ὶ Α. τοὐϑϑ } Ἁ Α 3 ΄ Ἅ Α λογον, τὸ δὲ ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον. γίγνεται ἄρα τὸ 

9 

- 0 

28. οὗ δὲ] ἢ Βοδ]Πρθν (ρθυρθυδγη) |] 81. ἥ τε γὰρ ΤΠ ||[ λόγου 
ΓΤ ΚΟΝΡ ΑἸά. Ατ. | 38. χρήσεται ΠΡ Ἠδ᾽ΝΡ ᾿ Π 1181, .1--ϑ, ἃ β 
γ δ Ἰυυθονῖβ ἢ. 1. ποπ ΘΔγαἸΏ8]68 ὨσχηΘΤΟΒ, 868 οταϊΠ8168 Βῖ στὶ- 
βραΥ βοϊδηὐ Ἰθούουθθ, πρώτου δευτέρου οἴο., αὖ Ββογϊρύατα οϑὺ 
ἴπ ΚΡ δὸ Ἰθρίβθθ νἱἀθηύαν ΜΙ, οὖ Ηδ]. 1. οὕτως οι. ΠΡ Αγ. 
2. καὶ δηίθ ἡ τοῦ β δἀᾶ. ἩΦΤΡῬΡ Ατ. ΒΚ. ΕῪ. Βγ. || 8. ἀνά- 
λογον ϑΡθηρθ 18 [, ὅ. διήιρηται ΠῸΉΚ ΜΡ Ατ᾿ [[ 6. καὶ .-- ΤΥ. 
ὃ οι. ΜΡῸ { |[8. ὅλον, ὅπερ -- συνδυᾶξεις, ὡς ἑκάτερον πρὸς 
ἑκάτερον» ΜαΘΗΒΟΒΘΥ ἢ 10. τὸ δίκαιον --- 11. παρὰ τὸ ἀνάλογον 
βθουπάσηῃ Ματϑαϊ ἐγϑηβι δ Ομ θτα 560]. ΟἸξμΗἶτιθ, τὸ δίκαιον (τοῦ 
ἀδίκου οἷ. Τιϑτη πα {|11. τοῦ] τὸ ΠῚΗ5 ΑΓ, , τὸ δὲ ἄδικον 
αν ἄδικον δὲ Γ΄ 







Ἐ. 810,18 -ο 115524 18. 108 

) ᾿ μὲν πλέον τὸ δ᾽ ἔλαττον. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων συμ- 
ς ὸ , 3 - Ρ, ς 3 2 ΄ 

βαίνει" ὃ μὲν γὰρ ἀδικῶν πλέον ἔχει. ὃ δ᾽ ἀδικούμενος 
15 ἔλαττον τοῦ ἀγαϑοῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ κακοῦ ἀνάπαλιν" ἐν ἀγαϑοῦ 

γὰρ λόγῳ γίγνεται τὸ ἔλαττον κακὸν πρὸς τὸ μεῖζον κακόν᾽ 
- Ἁ - Α 

16 ἔστε γὰρ τὸ ἔλαττον κακὸν μᾶλλον αἱρετὸν τοῦ μείζονος, τὸ 
᾿ »" 

δ᾽ αἱρετὸν ἀγαθόν, καὶ τὸ μᾶλλον μεῖξον. 
- - }] 

τὸ μὲν οὖν ἕν εἶδος τοῦ δικαίου τοῦτο ἐστίν, τὸ 
τν δὲ λοιπὸν ἕν τὸ διορϑωτιπόν, ὃ γίγνεται ἐν τοῖς συναλ- 

2 λάγμασιν καὶ τοῖς ἑκουσίοις καὶ τοῖς ἀκουσίοις. τοῦτο δὲ τὸ 

δίκαιον ἄλλο εἶδος ἔχει τοῦ προτέρου. τὸ μὲν γὰρ διανεμη- 
τικὸν δίκαιον τῶν κοινῶν ἀεὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐστὶ τὴν 
εἰρημένην (καὶ γὰρ ἀπὸ χρημάτων κοινῶν ἐὰν γίνηται ἡ 
διανομή, ἔσται κατὰ τὸν λόγον τὸν αὐτὸν ὅνπερ ἔχουσιν 

Ἁ » ᾿ ᾿ ξ . " }] ω Α »] 7 
πρὸς ἄλληλα τὰ εἰσενεχϑέντα᾽ καὶ τὸ ἄδικον τὸ ἀντικεί- 

ἃ, , , ἢ τ τ Ψ Σο αι, Ἀν’ ὧὲ 
8 μένον τῷ δικαίῳ τούτῳ παρὰ τὸ ἀνάλογον ἐστίν)" τὸ δ᾽ ἐν 

»- Ἧ [ “Ἢ ε ΞΥ Ἁ ΒΕ " κ » 

τοῖς συναλλάγμασι δίκαιον ἔστι μὲν ἴσον τι, καὶ τὸ ἄδικον 
» 2 2 ᾽ ᾿ Ἁ 9 ’ὔ »] ’, 3 Ἁ κ᾿ 
ἄνισον. ἀλλ΄ οὐ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐκείνην ἀλλὰ κατὰ 

τὴν ἀριϑμητικήν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει. εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον 
ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ. οὐδ᾽ εἰ ἐμοίχευσεν ἐπιεικὴς ἢ 
φαῦλος" ἀλλὰ πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διαφορὰν μόνον βλέ- 

ς ΄ " - ς Ε » ὦ ᾿ ἢ - ἃ ιν πει ὃ νόμος (καὶ χρῆται ὡς ἴσοις). εἰ ὃ μὲν ἀδικεῖ ὃ δ᾽ ἀδι- 
4 κεῖται. καὶ εἰ ὃ μὲν ἔβλαψεν ὃ δὲ βέβλαπται. ὥστε τὸ ἄδικον 
τοῦτο ἄνισον ὃν ἰσάζειν πειρᾶται ὃ δικαστής" καὶ γὰρ ὅταν 
τι ν᾿ ἢ "νἭνα κ [4 Ἃ ᾿ τι ᾿ 9 ΄ ’΄ 

ὁ μὲν πληγῇ ὁ δὲ πατάξῃ. ἡ καὶ κτείνῃ ὁ δ᾽ ἀποϑάνῃ., διγ- 
ρηται τὸ πάϑος καὶ ἡ πρᾶξις εἰς ἄνισα᾽ ἀλλὰ πειρᾶται τῇ 

5 ζημίᾳ ἰσάξειν, ἀφαιρῶν τοῦ κέρδους. λέγεται γὰρ ὡς ἁπλῶς 

εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, κἂν εἰ μή τισιν οἰκεῖον ὄνομα εἴη, 
τὸ κέρδος. οἷον τῷ πατάξαντι, καὶ ἡ ξημία τῷ παϑόντι" ΕΣ ᾿ ᾽ ἢ ζημία τῷ παϑὸοντι 
9 ᾽ [χὸ - Α , - Ἁ Α ᾿΄ 

6 ἀλλ ταν γε μετρηϑῇ τὸ παϑος: καλεῖται τὸ μὲν ξημία 

82. τὸ δηΐθ παρὰ δά. Π5 1183, ὅ. καὶ --- ἔσοις ἔοτέ. 
Βοοϊυαάθηᾶξ, 6556 οἱ. ἴ8. [[| 6. ὃ μὲν οἵα. ρσ. ΚΡ (βΒΈ 0]. το.) ΒΚ. 
Ἐτ. (ἴοτβ. στϑοίθ) ἢ} 8. καὶ κτείνῃ} κτείνη 15 ΜΊ.(2), κατακτεένῃ 
οἱ. Νοθίθιττιβ [} 11. εἴη] ἢ ρτ. Κ', ἡ οουτ." ΚΡ, δοκῆ ΟΡ, εἴη δοκεῖ 
ΑἸά. 18. Ἐπ ἀλλ᾽ Ηδιηρκιὰβ (ρθυρθσδῃ). 

1158 

οι 



ἐγ ἐαντν ἄψῳρς, 

104 Ἐς 1. 11898., 4 --ἰ 1850 δ. 

τὸ δὲ κέρδος. ὥστε τοῦ μὲν πλείονος καὶ ἐλάττονος τὸ ἴσον 

15 μέσον, τὸ δὲ κέρδος καὶ ἡ ξημία τὸ μὲν πλέον τὸ δὲ ἔλατ- 
τον ἐναντίως. τὸ μὲν τοῦ ἀγαθοῦ πλέον τοῦ κακοῦ δὲ ἔλαττον 

τ Φ 
κέρδος, τὸ δὲ ἐναντίον ξημία᾽ ὧν ἦν μέσον τὸ ἴσον, ὃ λέ- 

ἧ .« τὦ ι ᾿ ’ ον " 
'γομὲν εἶναι δίκαιον᾽ ὥστε τὸ ἐπανορϑωτικὸν δίκαιον ἂν εἴη 

τὸ μέσον ζημίας καὶ κέρδους. διὸ καὶ ὅταν ἀμφισβητῶσιν, 
ψοχι ἃ ι ΄ νον ἈΠ δ ᾿Ἂ ΠῚ αν 30 ἐπὶ τὸν δικαστὴν καταφεύγουσιν᾽ τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸν δικαστὴν ἰέναι 

ἰέναι ἐστὶν ἐπὶ τὸ δίκαιον" ὃ γὰρ δικαστὴς βούλεται εἶναι οἷον 
δίκαιον ἔμωψυχον᾽ καὶ ξητοῦσι δικαστὴν μέσον, καὶ καλοῦσιν 

ἔνιοι μεσιδίους. ὡς ἐὰν τοῦ μέσου τύχωσιν, τοῦ δικαίου τευξό- 
μενοι. μέσον ἄρα τι τὸ δίκαιον, εἴπερ καὶ ὃ δικαστής. ὃ δὲ 8 

36 δικαστὴς ἐπανισοῖ, καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα τετμημέ- 
ξ - - -« 23 νῆς9. ᾧ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς ἡμισείας ὑπερέχει. τοῦτ 

κότῳ ι -} 8) 2 ΄ τ: , ἢ ι 
ἀφεῖλε καὶ τῷ ἐἕλαττονι τιμήματι προσέϑηκεν. ὅταν δὲ 

δίχα διαιρεϑῇ τὸ ὅλον, τότε φασὶν ἔχειν τὸ αὑτοῦ ὅταν 
λάβωσι τὸ ἴσον. [τὸ δ᾽ ἴσον μέσον ἐστὶ τῆς μείζονος καὶ 
5) ἡ Α Ὰ μ] ι 3 ’ὔ Ἁ - ᾿ 

80 ἐλάττονος κατὰ τὴν ἀρυϑμητικὴν ἀναλογίαν. διὰ τοῦτο καὶ 
2 , Ω’ ’, ᾿ Ω, Ἥ 7 9 
ὀνομάζεται δίκαιον. οτε δίχα ἐστίν, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι 

δίχαιον, καὶ ὃ δικαστὴς διχαστής. " ἐπὰν γὰρ δύο ἴσων 
3 -Ἣ 23 Ἁ ’ - 

ζἴσονΣ ἀφαιρεϑῇ ἀπὸ ϑατέρου, πρὸς ϑάτερον δὲ προστεϑῇ, δυσὶ 

τούτοις ὑπερέχει ϑάτερον᾽ εἶ γὰρ ἀφῃρέϑη μέν, μὴ προσετέϑη 

“ 

[. 

μ᾿ 0 

ς -» - 1188» δέ, ἑνὶ ἂν μόνον ὑπερεῖχεν. τοῦ μέσου ἄρα ἕνί, καὶ τὸ μέσον; 
» ὃ ἘΦ , 5: ἃ ΄ » - ’ 2 » 
ἀφ΄ οὐ ἀφῃρέϑη:; ἑνί. τούτῳ ἔφα χυδῥεύν μὴν τί τε ἀφελεῖν τι 

δεῖ ἀπὸ Κλῤς πλέον ἔχοντος, καὶ τί προσϑεῖναι τῷ ἔλαττον 

ἔχοντι" ᾧ μὲν γὰρ τὸ μέσον ὑπερέχει; τοῦτο τφοσθεῦμνα δεῖ 

τῷ ἔλαττον ἔχοντι, ᾧ δ᾽ ὑπερέχεται, ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ με- σι 

21. ἐέναι οτα. ΠῸ ΝΡ, ἐέναν --- εἶναι οτα. ΡΥ. ΚΡ, δᾶ. Γ' 
ἩΔΌΟΡΡΡ ΑΙά. ΜΙ. Ατν. οὖ το. Κῦ {{|ςΞ2ὃ8, μεσιδέώκους (κ ΘΟΣΤ:) 1»: 
μεσοδίκους ΑἸά., μεσιδύκην. Β8, μεσοδίκην Ν', μεσιτίκους ἐξ 
μεσιδίέους ὁ. ὁ. ΜΙ. Ι 28. τὸ αὑτοῦ ΤΈΡΕΡ ΑἸὰ. Ατ,, τὸ αὐτοῦ 
ἩΔΚΌΝΡ, τὸ αὐτὸ ΜΡΩ, τὰ αὑτοῦ ΟΡ, τὰ αὑτῶν οἱ. Ὅογϑθδ, 
τθο. ΒΚ. ἔν. Βύ. ἴὰ. Ι 29. τὸ δ᾽ -- 80. ᾿ ἀναλογίαν Ῥοϑῦ 32. δὲ- 
χαστής {τῖ. Παββουΐαβ ἴῶ. [[|. 88. ἴσον δα. Παββουῖὰβ [[ 1182, 1. 
τοῦ --- ὅ. μεγίστου ροϑὺ 9. γδ ὑτ]. ΞρΘηρΈ] 5. [Π 2. {τοῦ ἀφ᾽ 
οἱ. Ζ611105, το. ἴὰ. (ἴογβ. γυϑοῦθ) [| 8. προστεϑῆναι ΠῸ Ἠδ, 







ἙΕ.: Ἴ. 118590, 6 -- 8: 1182}, 34. 105 
ΤΥ) Ὁ Σ 
12 γίστου. ἴσαι αἱ ἐφ᾽ ὧν αα ββ γγ ἀλλήλαις" ἀπὸ τῆς αα 

ἀφῃρήσϑω τὸ αε. καὶ προσκείσθω τῇ γ7γ τὸ ἐφ᾽ ᾧ ὑδᾷ 

ὥστε ὅλη ἡ ὃδγγ τῆς ἑα ὑπερέχει τῷ γα καὶ τῷ γξ 

ἄρα ββ τῷ γὰ [ἔστιν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τοῦτο" 

ἀνῃροῦντο γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἐποίει "Ἐ τὸ ποιοῦν, καὶ ὅσον καὶ οἷον 

18 καὶ τὸ πάσχον, ἔπασχε τοῦτο καὶ τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον.] ἐλή- 

λυϑὲ δὲ τὰ ὀνόματα ταῦτα ἥ τε ξημία καὶ τὸ κέρδος ἐκ 

τῆς ἑκουσίου ἀλλαγῆς. τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν ἢ τὰ ξαυτοῦ 

κερδαίνειν λέγεται, τὸ δὲ ἔλαττον τῶν ἐξ ἀρχῆς ξημιοῦσϑαι; 
οἷον ἐν τῷ ὠνεῖσϑαι καὶ πωλεῖν καὶ ἐν ὅσοις ἄλλοις ἄδειαν 

τὰ ἔδωχεν ὃ νόμος᾽ ὅταν δὲ μήτε πλέον μήτ᾽ ἔλαττον ἀλλ᾽ 

αὐτὰ δι᾽ αὐτῶν γένηται, τὰ αὑτῶν φασιν ἔχειν καὶ οὔτε 
ξημιοῦσϑαι οὔτε κερδαίνειν. ὥστε κέρδους τινὸς καὶ ξημίας μέ- 
σον τὸ δίκαιόν ἐστε τῶν παρὰ τὸ ἑκούσιον, τὸ ἴσον ἔχειν καὶ 
πρότερον καὶ ὕστερον. 

Υ͂ δοκεῖ δέ τισι καὶ τὸ ἀντιπεπονϑὸς εἶναι ἁπλῶς δίκαιον, 
΄ » ’ "᾿ ᾿ ΘΝ, Ἃ ς - Α ’ 

ὥσπερ οἵ Πυϑαγόρειοι ἔφασαν" ὡρίζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δί- 
Α 9 Α » Ἁ ᾽ “ }] 3 2 

3 καιον τὸ ἀντιπεπονϑὸς ἄλλῳ. τὸ δ΄ ἀντιπεπονϑὸς οὐκ ἐφαρ- 
΄ δ ὅθι ον, ὥς } }] , ἌΡΑ ΣΥΝ λ] 

μόττει οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διορϑωτι- 

1. ἀφηρήσϑω ΝΡ ΡΡ, ἀφαιρήσϑω (3) Μ᾽, ἀφηρείσϑω 9, άφαι- 
ρείσϑω ἨΔΤΡ 0», ἀφηρέσϑω ΑἸα. , ἀφήιρηται ΚΡ ὧ ΟΡ, ὧν ο. 
ο. ΒΚκ.: Ετ., οὗ ἢν. [ 8. ὑπερέχειν οοΥτ." ΚΡ {| 9. ἔστιν --- 11. 
τοιοῦτον --- ̓ 11888, 14--1ὸ 500]. Τϑιαίηαβ οὐ Μαυτγθίαβ (ΕἸ. Βσ. 
18.)}, οἵα. ΒΚ.3 [[| τοῦτο διΐθ καὶ ΠδΡΡ (ξογ8. τϑοῦθ) {| 11.ὄ τοῦτο 
οἵη. ΜΡ, 46]. Μυτεοίαβ ἢ 18. αὑτοῦ ΟΡ̓ῬΡ͵ αὐτοῦ Η5 ΚΡ { 1ὅ. 
πωλεῖν καὶ ὠνεῖσθαι ἘΠΕῚ ἩΡΊΝΡ. .ΑἸὰ. ἐ Ι 16. δέδωκεν Π᾿ 
(ἴογβ. τϑοίθὺὴ 17. αὐτὰ δι᾽ αὐτῶν 5601. ΟἸΐδηϊυβ Ι, δι (ἃ 
δεῖ οἸἵτη οἱ. ἴὰ. { «τὰν δι᾿ αὑτῶν οἱ. Βαββουῖαβ, δι᾿ αὑτῶν [" 
ΝΡῬΡΩ ΑΙὰ. ΒΚ. ΕῪ,, ἢ ταὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν γροβὺ δι᾿ αὑτῶν 
404. Γ΄ Π 18. ὥστε --- 90. ὕστερον 5601. Νορίβιταβ, ἔταρταθα- 
ὕπται 6888 οθηδβοὺ Ηγ, ἢ 19. τῶν ΗΔΝ εὐ γε. ΚΡ ἴω το.) οὖ τ. 
ἃ, ἂρ. Τιατηθίπυτη, τὸ ΜΡ ΑἸά., τῶν ὁ. ὁ. ΜΙ. ΗδΙ. Π «τῷ» τὸ 
Υ6] τῷ Βουρίαβ, 560]. ΥἹΡ 116 ἀοοίαβ δ. δ} Ὁ. ἔχει Ἰάθια τ. ἃ. 
καὶ οτα. Πὃ ! 321. καὶ --- δέκαιον ἔοτῦ. Βροϊπθοπάδ, 6586 οἱ. 18. 
28. ἄλλῳ οτα. ΠΡΉΣΔΝΡΟΣΝ Τ18., δῦ Βοο Ῥτοθαπάσμη δαῦ ταὐτῷ 
“βου! επάστη 6550 Ἰπατοοαῦ Ηδταρκίτβ ἡ [|τὸ δ᾽ --- 24. διορϑωτικόν 
Ῥοβὺ 27. γένοιτο ἐτῖ. Ζπίησου, ῬΥῸ. Ἠδιηρκίαβ, 560]. Ὑτθμάθίθη- 
ὈαγρΊαΒ ̓| 34. νεμητικὸν Τῦ ΟΡ οὗ ἘΝ ΚΟ (οΥσ, γι 
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106 Ἑ. 8. 1132, 25 -- 1188, 14. 
() 

8ὅ κόν (καίτοι βούλονταί γε τοῦτο λέγειν καὶ τὸ Ραδαμάνϑυος ὃ 
δίκαιον" 

εἶ κε πάϑοι τά τ᾽ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο)" 

πολλαχοῦ γὰρ διαφωνεῖ, οἷον εἰ ἀρχὴν ἔχων ἐπάταξεν, 
οὐ δεῖ ἀντιπληγῆναι, καὶ εἰ ἄρχοντα ἐπάταξεν, οὐ πληγῆναι 

ῇ - . -" Ν 

80 μόνον δεῖ ἀλλὰ καὶ κολασϑῆναι. ἔτι τὸ ἑκούσιον καὶ τὸ ἀκού- 

5188 8 

σι 

10 

σιον διαφέρει πολύ. ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλ- 
λακχτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον τὸ ἀντιπεπονϑός, κατὰ 
ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα. τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνά- 

, Ἃ κ » -" 

λογον συμμένει ἡ πόλις. ἢ γὰρ τὸ κακῶς ξητοῦσιν, εἰ δὲ 
μή, δουλεία δοκεῖ εἶναι, εἰ μὴ ἀντιποιήσει]" ἢ τὸ εὖ, εἰ δὲ 
μή; μετάδοσις οὐ γίγνεται, τῇ μεταδόσει δὲ συμμένουσιν. διὸ 
καὶ Χαρίτων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιοῦνται, ἵνα ἀνταπόδοσις ἢ᾽ 

τοῦτο γὰρ ἴδιον χάριτος᾽ ἀνθυπηρετῆσαί τε γὰρ δεῖ τῷ χα- 

ρισαμένῳ, καὶ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριζόμενον. ποιεῖ δὲ 
τὴν ἀντίδοσιν τὴν κατ᾽ ἀναλογίαν ἡ κατὰ διάμετρον σύζευ- 
ξις. οἷον οἰκοδόμος ἐφ᾽ ᾧ α, σκυτοτόμος ἐφ᾽ ᾧ β,. οἰκί ς. μος ἐφ᾽ ᾧ α, μος ἐφ᾽ ᾧ β, οἰκία 
ΝᾺ ΠΣ ρος ας πε φ: Υ͂ ΓΑ ἃ ΄ κ ᾽ 
ἐφ᾽ ᾧ γ5 ὑπόδημα ἐφ᾽ ᾧ ὃ. δεῖ οὖν λαμβάνειν τὸν οἶκο- 

δόμον παρὰ τοῦ σκυτοτόμου τοῦ ἐκείνου ἔργου, καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ 
μεταδιδόναι τοῦ αὑτοῦ. ἐὰν οὖν πρῶτον ἢ τὸ κατὰ τὴν ἀνα- 
λογίαν ἴσον, εἶτα τὸ ἀντιπεπονθὸς γένηται, ἔσται τὸ λεγό- 

ΕῚ Α ΄ ᾽ 3 φν , ἮΝ 3 Α Ἁ ΄ 

μενον. εἶ δὲ μή. οὐκ ἴσον, οὐδὲ συμμένει" οὐϑὲν γὰρ κωλύει 
» ΕΒ - 

κρεῖττον εἶναι τὸ θατέρου ἔργον ἢ τὸ ϑατέρου" δεῖ οὖν ταῦτα 

ἰσασϑῆναι. ἔστιν δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν᾽ ἀνῃροῦντο 

25. καίτοι] καὶ Ηδιηρκίυβ, ρυῦ. Τυθη θ᾽] Θη ὈΌτρΊαΒ [[27. τὰ 
Ἐν. ἢ τ᾽ Οογαββ, κ᾿ Π ΑἸά. ΒΚ. Βὺ. Βγ, ἢ} κ᾿] τ᾽ ΑἹά,, δ᾽ ΜῦὴῸ 
80. καὶ (ἄλλως) Ἠδιαρκίυβ, οι. Κ᾽, 560]. Ἐν. {|| ἀκούσιον καὶ 
τὸ ἑκούσιον ἩΔΤΙ ΝΟ ἢ 84. ἢ --Ἐ 1188, 2. συμμένουσιν 566]. 
Ἡδτηρκίυβ ἢ 11888, 1. εἰ μὴ ἀντιποιήσει 5601]. Ματούαβ { 8. ἐμ- 
ποδὼν] ἐν πόλεσιν Ιὰ. ἢ 4. τε δα. ΤΡΌΡ, 860]. ΕῪ., 46]. Ἡγ. 
(μθβοῖο 8ῃ σϑοίθ) [] 9. τὸ ἐκείνου ἔργον Γ΄ ΗΒ ΜΡ Ὲ || 10. τοῦ] 
τὸ Γ(Θ) Τυσπθθυβ ΒΚ. ΕὙ. Εσ. Ὁ} αὑτοῦ Πδϑ, αὐτοῦ οϑἰ. ἢ} 14. ἔστιν 
-- 10. τοιοῦτον οτι. Μὶ. Η6]., ἀβύθυϊβοιβ δά 1 1015 μοο αὐοαὰθ 
Ἰοοθο 566]. Βγ, (μθβοῖο δὴ σϑοίθ) ᾧ ἀνῃροῦντο --- 16. τοιοῦτον 
5601. ΜΌΘΠΒΟΠΘΥ, 

4 

σ᾽ ὧἱ 

“ἢ 

ο 
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Ε. 8. 1188, 18 -- 1188, 38. 101 
᾿) 
γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἐποίει κε τὸ ποιοῦν, καὶ ὅσον καὶ οἷον καὶ τὸ 
πάσχον. ἔπασχε τοῦτο καὶ τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον. οὐ γὰρ ἐκ 
δύο ἰατρῶν γίνεται κοινωνία, ἀλλ᾽ ἐξ ἰατροῦ καὶ γεωργοῦ, 
καὶ ὅλως ἑτέρων καὶ οὐκ ἴσων᾽ ἀλλὰ τούτους δεῖ ἰσασϑῆναι. 

ὁ διὸ πάντα συμβλητὰ δεῖ πως εἶναι, ὧν ἔστιν ἀλλαγή. ἐφ᾽ 
ὃ τὸ νόμισμα ἐλήλυϑεν, καὶ γίγνεταί πως μέσον' πάντα γὰρ 

μετρεῖ, ὥστε χαὶ τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, πόσα 
ἄττα δὴ ὑποδήματα ἴσον οἰκίᾳ ἢ τροφῇ. δεῖ τοίνυν ὅπερ 
οἰκοδόμος πρὸς σκυτοτόμον, τοσαδὲ ὑποδήματα πρὸς οἰκίαν 
Ἃ ΄ . ᾿ “ φΦ. κ, 2 . δι ἩΕΥ τοῦ 
ἢ τροφήν (εἰ γὰρ μὴ τοῦτο. οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ οὐδὲ κοινωνία) 

1 τοῦτο δ᾽, εἰ μὴ ἴσα εἴη πως. οὐκ ἔσται. ᾿ δεῖ ἄρα ἕνί τινι πάντα 
μετρεῖσϑθαι[, ὥσπερ ἐλέχϑη πρότερον]. τοῦτο δέ ἐστι τῇ μὲν 
5 δ ’ τι ΄΄ , ΕῚ ᾿ κ᾿ ’ 
ἀληϑείᾳ ἡ χρεία, ἣ πάντα συνέχει (εἰ γὰρ μηϑὲν δέοιντο 
δ τος ᾿ς ἀν ἃ Ὁ τ ἧς 2 ἡ ὁ δὰ τ» ἢ Ὁ δὶ ) 15 ᾽ 
ἢ μὴ ὁμοίως, ἢ οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ ἢ οὐχ ἡ αὐτή)" οἷον ὃ 

ὑπάλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονεν κατὰ συνθήκην" 
καὶ διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ 

12 ἐστίν, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν μεταβαλεῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηστον. ἔσται 
δὴ ἀντιπεπονϑός, ὅταν ἰσασϑῇ., ὥστε ὅπερ γεωργὸς πρὸς σκυ- 
τοτύμον, τὸ ἔργον τὸ τοῦ σκυτοτόμου πρὸς τὸ τοῦ γεωργοῦ. εἰς 

16. ἄν αἀᾶ. ΚΡ ΑἸά. | μὴ] ὃ Τπηθ]τηθηητιβ, μὴ {ὃ Βεοτρὶαβ 
ΒΚ." (Ττοπθι μι θαυρίαβ ΘΌΘυ υθο 5), 560]. Ηδταρ Κῖπϑ [[ ἐποίει 
{τὸ (πϑ]ῖτὶ αὖ τὸ) πάσχον ὅσον καὶ οἷον ποιεῖς οἱ. 1. [} 
“ποιοῦν καὶ -- οἷον, καὶ -- πάσχον ἔπασχε 515 ἀϊδύϊησαπηξ 661- 
ἔογοβ οὖ οὐἱθοὶ ργδϑίθυ ἴδ. οὐπῃββ [| καὶ ὅσον καὶ οἷον] τοιοῦτον 
χαὶ τοσοῦτον Μὴ || τὸ πάσχον {πάσχειν ϑύβοιη., ὃ πάσχον 
Ἡδτηρκίυβ, 560]. Ἰπηθ] δ ηητβ, τὸ 560]. ΤΎΘΠ ΘΙ ματρὶ ἢ 16. 
ἔπασχε] ἴσαξε ὕθθοΥορίαβ ἢ τοῦτο 860]. Μυτγοίαπβ, ρῥυῦ. 1π|6]- 
ΤΩΔΠΠΙΒ, οὗ, π. δὰ 1189, 11 || 20. ὃ ΑἸ4. οὐ ργ. ΚΡ, ὦ ὁ. 6. 
το. ΚΡ Ἐτ. (ἕοτβ. γθοῦθ) ἢ μέσον] μέτρον Μευτγοίυβ [[ 28. ὁ οἰκοδόμος 
ΤΡΝΡΟΌΡΡ ΑἸὰά., οἰκοδόμος {ἢ γεωργὸς» Ἐο]1οίαπτι (π18]6) ἢ 

 τόσαδε Ῥγ. ΚΡ, τόσα δὴ 1,Ρ, τόσαδὶ το. Κ᾽ 34. ἢ τροφήν 566]. 
ΒΓ. (θιμθυθ) ἢ 2ὅ. δεῖ ---- Ὁ, 6. κοινωνέα 560]. Νορίθ!αβ, ῬοῦαΒ 
δεῖ -- Ὁ, 14. μᾶλλον αἰΐοτατα οὐ Ὁ, 14. διὸ --- 28, κλῖναι ἴοτ- 
 ἐϊδπὶ ὙΘΟΘ ΒΟ μθη 6886 δηΐθοθάθηξιτη 19. διὸ --- 35. ἔσται ἴη- 
ἀρ ]Ποχὶῤ Βαββονίαβ, Ὀ]αγοβ ἴᾶτη δηΐξθ θατι τη βίο Π68, 868 Ηἰτοῖβ 
᾿ἀρυυδι αἰβυϊηχιῦ ᾿ππϑτηϑηηαβ [206. ὥσπερ ἐλέχϑη πρότερον 
860]. Βαββουβ ἢ 28, αὐτὴ] ἁπλῆ Ιπηϑ]τηδηπτιβ ἢ 81. μεταβαλεῖν 
" ΤΡΡΡ, μεταβάλλειν οϑί. 

δ. Ὲ 

πον οι Π09}ᾺῸ ον 
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108 Ε. 8. 1188, 1 -- 1188, 20. 

1385 σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας οὐ δεῖ ἄγειν, ὅταν ἀλλάξωνται (εἰ δὲ 
΄ 3 , [εὐ " ς . ΑΝ ἢ »Ψ 3147 

μή. ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον); ἀλλ 

ὅταν ἔχωσι τὰ αὑτῶν. οὕτως ἴσοι, καὶ κοινωνοί, ὅτι αὕτη ἦ 
ἰσότης δύναται ἐπ᾽ αὐτῶν γίνεσθαι (γεωργὸς α. τροφὴ γ; 

΄ νι ὴν 4 ἀμ ιν , δ ΣΑΣ ΕΚ ον ΘῈ Ἶ 
ὅ σκυτοτόμος β, τὸ ἔργον αὐτοῦ τὸ ἰσασμένον δ)" εἰ δ᾽ οὕτω 

πὴ Φ ΕΣ , ΕἾ Ἃ 3 [χὴ ις 
μὴ ἠν ἀντιπεπονϑέναι. οὐκ ἂν ἠν κοινωνία. οτι δ΄ ἡ χρεία 1: 

συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτε ὅταν μὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν 
5,γ.7 “9 ΄ 0 2 314 2 Ὡ ; 
ἀλλήλων, ἢ ἀμφότερον ἢ ἅτερος. οὐκ ἀλλάττονται, ὥσπερ 

ὅταν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις. οἷον οἴνου, διδόντες σίτου ἐξα- 

10 γωγήν. δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασϑῆναι. ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλ- 14 
λαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτε ἔσται ἐὰν δεηθῇ, τὸ νό- 
μισμα οἷον ἐγγυητής ἐσϑ᾽ ὑμῖν" δεῖ γὰρ τοῦτο φέροντι εἶναι 
λαβεῖν. πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ αὐτό (οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον 
δύναται)" ὅμως δὲ βούλεται μένειν μᾶλλον. ||} διὸ δεῖ πάντα 

- ἜΗΝ ᾿ ἜΑ ΘΕ ἢ ΄ ᾿ς “- 
16 τετιμῆσθαι" οὐτῶ γὰρ ἀεὶ ἔσται ἀλλαγή; εἰ δὲ τοῦτο, κοινω- 

νία. τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσά- 
ἀπ τδε ἂν γ΄ Ὡς Ἀ-: τὰ 2 - ΘΟ: ΓΕ. ι 

ζει" οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ᾽ ἀλλαγὴ 

ἰσότητος μὴ οὔσης. οὔτ᾽ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετρίας. τῇ μὲν 
Ἅ 3 ’, 5.7 " - , τς ᾽ 

οὖν ἠληθείᾳ ὄδύνατον τὰ τοσοῦτον διαφέροντα σύμμετρα γε- 
} -"Ὕ ΄ -Γ 

20 νέσϑαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς. ἕν δή τι δεῖ τ 

1188, 1. οὐ οτα. Γ' ΜΊ., 560]. ΒΙ-.2 { {||ἀλλάττωνται 00- 
ταθβ, ἀλλάξαι ἄρξωνται} Νορίο]ϊπβ εἰ -- 2, ἄκρον ρΡοϑὺ 8. 
αὑτῶν {πὶ. οὐ 8. οὕτως -- 4. γένεσϑαι 566]. Τπηο]τηδπηπβ ἢ 5. ἕχά- ὦ 
τερον Μυγοίαβ [ 8. αὑτῶν ΓΟ ΜΌΡΡ͵ αὐτῶν οοἰ. || 8. ἀλλάττονται ὦ 
(ἢ οὐχ ἁπλῶς Ἰταρ]ταδπηυβ ἢ ὥσπερ --- 10. ἰἐσασϑῆναι δαῦ 56- 
οἰπάοηᾶδ δῦ Ἰδοσμδῖη ροβϑὺ δῶ βἰαύαθηάδιη θ8886 οἱ. Ηδθοῖζου, 
860]. Βγ. [[.9. οὗ οὐκ» Μαθηβομου, ρτῦ. Πππβππδπηαβ ἢ αὐτὸς} 
ἄλλος ὙδΥταθ θη ᾿ (οὐδ δέηται Βα. || τις οτὰ. ΚΡ, ρεῦ. Ππη6]- 
ΤΑΔΉ ΠῚ [] οἷον --- ἐξαγωγήν Ββθο]Ιυδοπᾶδ, 6886 οἱ. Ηδιωρκίιβ ἢ οἷς 
νον ΜῸ [|| διδόντες --- ξξαγωγήν 560]. Οἰΐαπῖαδ ἢ δόντες ΚΡ, δι- 
δόντος (οτδθβ, δοτέον ΝΥ ΘΒ, ζοῦν διδοὺς "Ὁ ΗδιηρκΙΌβ, 
διδούς {τις Ἰτηθ]ταδηητϑ [[ ἐξαγωγῆς ΒΚ. Βγ. οὐ ργ. ΚΡ (οὐχ. τὸ.) ἢ 
10. δεῖ. --- ἰσασϑῆναι 5660]. Νορίθ]ϊα8 [|| 12. δεῖ] ἔστι οχ Δυρυτο- 
ῬΥΪῚ ὑγᾶη8]. τηρ, Βαβ,ὅ, ἀεὶ ΒωββονυῖαβΙ εἶναι) ἔσται Βα 8550- 
νἱὰβ [ 16. ἔσται ἀεὶ (αἰεὶ ΑἸ4.) Π2 ΗΔ ΝΡ ΑἸά. {{[16. μέτρω Τῦ, 
μέσον Ἠδ᾿ΜΌΝΡ ΑἸὰα,, μέσον ἤτοι μέτρον ΜΙ., μετροῦν Ατ., μέτρον 
6. 6. Ηθ]. {30. δέ τι δεῖ 1)», δὲ δεῖ τι ΒΕ ΜΡ δεὲ δή τι Νὺ ΟΡ, 







Ε. 8. 1188Ὁ, 21 -- 9. 1184, 9. 109 

εἶναι. τοῦτο δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως" διὸ νόμισμα καλεῖται" τοῦτο 

γὰρ πάντα ποιεῖ σύμμετρα᾽ μετρεῖται γὰρ πάντα νομί- 
σματι. οἰχία ἃ. μναῖ δέκα β. κλίνη τὸ δὴ α τοῦ β 
ἥμισυ, εἰ πέντε μνῶν ἀξία ἡ οἰκία, ἢ ἴσον" ἡ δὲ κλίνη δέ- 

κατον μέρος τὸ γ τοῦ β᾽ δῆλον τοίνυν πόσαι κλῖναι ἴσον 35 
--»ἤ Γι , Ω᾽ 3 [κ Δ, 9 ν..5 ᾿ Α ΄ 

6 οἰχίᾳ. ὕτι πέντε. ὅτι δ᾽ οὕτως ἡ ἀλλαγὴ ἣν πρὶν τὸ νομισμα 
᾿ - ’ ᾿Ὶ 5 «ν μ᾿ “". ’ 9 Α δ 2 

εἶναι, δῆλον διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἢ κλῖναι πέντε ἀντὶ οἰκίας, 

ἢ ὅσου αἵ πέντε κλῖναι. ἢ 

ϊ τί μὲν οὖν τὸ ἄδικον καὶ τί τὸ δίκαιόν ἔστιν, εἴρηται" 9 
διωρισμένων δὲ τούτων δῆλον ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ 30 

νι. 68. “" 9 -" Ἁ } τ ’ ᾿» } ᾽ 
τοῦ ἀδικεῖν χαὶ ἀδικεῖσθαι. τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν τὸ ὃ 

ἔλαττον ἐστίν. ἡ δὲ δικαιοσύνη μεσότης τις ἐστίν, οὐ τὸν αὐτὸν 
«δὲ τρόπον ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ ὅτι μέσου ἐστίν᾽ ἡ δ᾽ 
ἀδικία τῶν ἄκρων. καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐστὶν καϑ' ἣν ὃ τιϑ4α 
δίκαιος λέγεται πραχτικὸς κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου, καὶ 
διανεμητικὸς καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. 

3 Ω’ Ω’ -“ . - ’ φ' τὰκ γ. κ -»" 
οὐχ οὕτως ὥστε τοῦ μὲν αἱρετοῦ πλέον αὑτῷ ἔλαττον δὲ τῷ 

πλησίον, τοῦ βλαβεροῦ δ᾽ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου τοῦ κατ᾽ δ 
8 ἀναλογίαν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον. ἡ δὲ ἀδικία 
τοὐναντίον τοῦ ἀδίκου. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις 

ΕΣ ᾿ Ἃ ῳ Εν ΤΩΝ, ἡ ΠΡ ι ᾿ 
τοῦ ὠφελίμου ἢ βλαβεροῦ παρὰ τὸ ἀνάλογον. διὸ ὑπερβολὴ καὶ 

ἔλλειψις ἡ ἀδικία, ὅτι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως ἐστίν, ἐφ᾽ 

21. καλεῖται) πεπόρισται γο] Β111}16 αα]ὰ οἱ. ΤΎΘΠαΘ] ΘΠ θατ- 
β΄αβ || 38. ἐφ᾽ ἧς α ΤῸΟΡ ΑΙά., ἐφ᾽ ὦ α Μῆ,, α ὁ. 6. ΗδΙ. |! δὴ] 
δὲ Η5᾿Μῇ, οτυ.. Π5 (ΒΌΡΡΙ. το. 'Κ {| 34. ἢ ἴσον 560]. Ἐν. (π6- 
ΒΟΙΟ 81 ᾿πϑοξθ) Ι κλίνη (ἣν Οονβθβ, κλένη ἦ ὩΡΈΡ 20: εἶναι 
ΡΟ, ἦν ΓΗ», ἡ ΠΑΝΡΌΡ ΑἸᾶ., οἵω. ΓΡ] ἢ] ἢ εἰ ΑἸᾶ,, εἶ 
ατάννοϊ!ας Ι αχῖνας Βαββουαβ (αθϑοῖο δ γσϑοῦίθ) [| 39. καὶ πῶς ἔχει 
τὸ ἀντιπεπονϑὸς πρὸς τὸ δίκαιον ροβὺ ἐστιν οχ 11848.,, 34 5α. 
{γ]. Μαυτοίαβ [[ 82. τις δα, Π', ο. 6. οἵα. Μι. Ηδ6]. ἀσ. ἘΚ. ΕῪ. 
τ. [| 88. δὲ Ἀ6α. ΠῚΟΡ, ὁ. 6. οπι. ΜΊ, Ηοὶ. Αν. ΒΚ. Ρὲ. Ἐκ ἢ 
ταῖς πρότερον ἀρεταῖς ΓῊΣ ΜΡ Ατ. Ὁ) ΒΚ. ΕῪ. Βυ., ταῖς προτέ- 
φαις ἀρεταῖς ΝΡ ΉΒΙ., ταῖς ἀρεταῖς ταῖς πρότερον ὃν, ταῖς προ- 

Ι εἰρημέναις ἀρεταῖς Μ]. ! 1084, ὅ. τὸ ἴσον τὸ Νοθίο! τα Ι Ἰ. 
τοῦ ἀδίκου] τοῦ δικαίου (9) Γ᾽ 560]. Βρθηρθῖθβ [ 8. ἢ] καὶ 
ἴ ἐῶ 

' 



10 

1ὅ 

11:0 Ε. 9. 1184, 10 --- 10. 11848, 38. 

δὲ τοῦ βλαβεροῦ᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως. τὸ 
Ἁ }] ς -" 

δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον, ὁποτέρως ἔτυχεν. τοῦ δὲ ἀδικήματος 
κ - τς “"" - 

τὸ μὲν ἔλαττον τὸ ἀδικεῖσθαί ἐστιν, τὸ δὲ μεῖζον τὸ ἀδικεῖν. 

ἐστὶν ἡ φύσις, εἰρήσϑω τοῦτον τὸν τρόπον. ὁμοίως δὲ 
καὶ περὶ δικαίου χαὶ ἀδίκου καϑόλου" ἐπεὶ δ᾽ ἔστιν 

ἀδικοῦντα μήπω ἄδικον εἶναι, ὃ ποῖα ἀδικήματα ἀδικῶν 

ἤδη ἄδικός ἐστιν ἑκάστην ἀδικίαν, οἷον κλέπτης ἢ μοιχὸς 
μ᾿ ΄ Ἃ [χ Α 2 «φ«" ’, " Ἁ Ἃ , 

ἢ λῃστῆς; ἢ οὕτω μὲν οὐδὲν διοίσει; Ἐκ καὶ γαρ ἂν συγγε- 
᾿ .Ὰ Ὑν ο ᾽ 3 ᾿ , Ε] ᾿ 

20 νοίτὸ γυναικὶ εἰδὼς τὸ ἢ, ἀλλ᾽ οὐ διὰ προαιρέσεως ἀρχὴν 
»" 53 

ἀλλὰ διὰ πάϑος. ἀδικεῖ μὲν οὖν, ἄδικος δ᾽ οὐκ ἔστιν, 

οἷον οὐ κλέπτης. ἔκλεψεν δέ, οὐδὲ μοιχός, ἐμοίχευσε δέ" 
ς " ᾿ , - Ω ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

Π » " ᾿ ᾽ Ν:-ὦ ᾿ Α Α ’ ΄ 

[πῶς μὲν οὖν ἔχει τὸ ἀντιπεπονϑὸς πρὸς τὸ δίκαιον, εἴς 
25 ρηται πρότερον᾽ δεῖ δὲ μὴ λανϑάνειν ὅτι τὸ ξητούμενόν ἐστιν 

ἰν -» κ -»" 

καὶ τὸ ἁπλῶς δίκαιον καὶ τὸ πολιτικὸν δίκαιον. τοῦτο δ᾽ ἔστιν 
: ΠΒΡΑ. « ’ Ἁ } ΕΟ 2 , ᾿" 

[ἐπὶ] κοινωνῶν βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν, ἐλευϑέρων καὶ 
“᾿ Ἂ 2.5 ᾿ Ἃ 5.5 πα δον ἐς “ ΄ - 
ἴσων ἡ κατ᾽ ἀναλογίαν ἡ κατ᾽ ἀριϑμόν᾽ ὥστε ὅσοις μή ἐστι τοῦτο. 

10. ἑαυτοῦ Η51,», ἑαυτοῖς ΜΡῚ᾿ μὲν ἀπΐα τοῦ οι. ΠΡΉΞΒΟΡ 
ΑἸΙὰ, 18. τοῦ ἀδικεῖσϑαί Μ'͵, ἀδικεῖσϑαί ΚΡ} 16. τοῦ ἀηΐθ δὲ- 
καίου τἀᾶ. ΒΚ. ΕῪ. Βχ. [| ἐπεὶ --- 28, ἄλλων -!- 82. ἐν οἷς δὴ -- 
88, ἀδικία ἕοντῦ. βϑοϊαάθπᾶδ 6858 οἱ. βϑαβοθια.: ν. αὰ8θ δᾷ 1188 8, 
16 δάποίαθο [[|.17. ποιὰ ὙοΥμηθμγθπαβ || 19. οὐδὲν 560]. ϑρθηρθ- 
1188. (τι816) || διοίσει(ζ, ἐπιβλέποντι δὲ εἰς τὸ οὗ ἕνεκα διοίσειν 
Μυγοίαβ, διοίσεις, τῷ δὲ τέλει διοίσει οἱ. Οοτδθθ, οὖ βί γαῖα, 
ἔογῦ. ἰᾶτα Ἰαροσαηὺ ΜΙ. οὖ Ηθ]. [|[Η. 22. οὐ ΚΡ, οὐδὲ ο. ὁ. Ατ. ΒΚ. 
Εὰ. Πα; {[||ωοὐδὲ μοιχός, ἐμοίχησε δέ 5601. Ηδταρ κα Β΄. (ἔξοχ. 
τϑοίβθ) [[ 24. πῶς -- 82. ἀδίκου ροϑὺ 88. ἀδικία ἔπ]. ΜΙ ΆΘμΒοΒον ἢ 
πῶς --- 3ὅ. πρότερον δ] θγδτα ΥΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙῚ ὈΓΘΥΪΟΥΘΠΙ 6586 ργ86- 
οοαἀρηύίατη 1188}, 29, τί -- - 11848., 106. καϑόλου οὀπδοὺ Βδ88βο- 
γἱαβ, 860]. ΟἸΐλπηῖαΒ, ργϑθίθσθῶ γ. ααδθ δαποίανι δα. 1188 Ὁ, 29 
οὐ ἴῃ Ῥυοίθρρ. {[|2ὅ. πρότερον 860]. ΗΠ ΑΔΘΩΥϑ 18 (γθοῖθ, πἰϑὶ 
[81101) [ 236. καὶ ρυῖπβ οἵὰ. ΠῚΝΡ Ὁ || ἔστιν οτὰ. ΚΡ || 217. ἐπὶ κοι- 
νωνῶν] ἐπικοινωνοῦν ΑἸ]ά. ΑΥ. οὖ, αὖ νἱἀθίαν, Γ', κοινωνῶν ΤὉ 
ΝΌΡΡ Ἴᾳ., κοινωνὸν Ηδ ΜΡ, ἐπὶ 560]. ϑ'υβϑια. 
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Ε. 10. 11848, 39 -- 11840,, 18. 111 
1) 

οὐκ ἔστι τούτοις πρὸς ἀλλήλους τὸ πολιτικὸν δίκαιον, ἀλλά τι 
δίκαιον καὶ καϑ᾽ ὁμοιότητα. ἔστε γὰρ δίκαιον. οἷς καὶ νόμος 30 
πρὸς αὑτούς" νόμος δ᾽, ἐν οἷς ἀδικία" ἡ γὰρ δίκη κρίσις τοῦ δι- 
καίου καὶ τοῦ ἀδίκου" ] ἐν οἷς δὴ ἀδικία, καὶ τὸ ἀδικεῖν ἐν τού- 
τοις; ἐν οἷς δὲ τὸ ἀδικεῖν, οὐ πᾶσιν ἀδικία. " τοῦτο δ᾽ ἐστὶν τὸ 

πλέον αὑτῷ νέμειν τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς κα- 
5 κῶν. διὸ οὐκ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνθρωπον. ἀλλὰ τὸν νόμον, ὅτι ξαυτῷ 86 
τοῦτο ποιεῖ καὶ γίνεται τύραννος. ἔστι δ᾽ ὃ ἄρχων φύλαξ τι84Ὁ 

ὁ τοῦ δικαίου, εἰ δὲ τοῦ δικαίου, καὶ τοῦ ἴσου. ἐπεὶ δ᾽ οὐθὲν αὐτῷ 
πλέον εἶναι δοκεῖ, εἴπερ δίκαιος (οὐ γὰρ νέμει πλέον τοῦ 
ἁπλῶς ἀγαϑοῦ αὑτῷ, εἰ μὴ πρὸς αὐτὸν ἀνάλογον ἐστίν᾽ διὸ 
ἑτέρῳ πονεῖ" καὶ διὰ τοῦτο ἀλλότριον εἶναί φασιν ἀγαϑὸν 

τ τὴν δικαιοσύνην, καϑάπερ ἐλέχϑη καὶ πρότερον); μισϑὸς ἄρα 
τις δοτέος. τοῦτο δὲ τιμὴ καὶ γέρας. ὅτῳ δὲ μὴ ἱκανὰ τὰ 
τοιαῦτα, οὗτοι γίγνονται τύραννοι. 

Θι 

} Α 1 ,’ ι ᾿ Δ] 2 φι. ἣ ΄ 8 τὸ δὲ δεσποτικὸν δίκαιον καὶ τὸ πατρικὸν οὐ ταὐτὸν τού- 
ς -νν «ς » }] τοις ἀλλ᾽ ὅμοιον. οὐ γὰρ ἔστιν ἀδικία πρὸς τὰ αὑτοῦ ἁπλῶς, τὸ 10 

"» 3 - [χὰ δὲ κτῆμα καὶ τὸ τέκνον, ἕως ἂν ἢ πηλίκον καὶ χωρισϑῇ, ὥσπερ 
, 9 -“ Δ..." 7 3 ι “» 4 ὁ ᾿ 2. »" 

9 μέρος αὐτοῦ, αὐτὸν δ΄ οὐδεὶς προαιρεῖται βλάπτειν᾽ διὸ οὐκ ἔστιν 
2 ’ }Ὶ ΠΟΡΣ 3.7) » ΒΩ 4.ἡ ΄ κ ΄ 
ἀδικία πρὸς αὐτά᾽ οὐδ᾽ ἄρα ἄδικον οὐδὲ δίκαιον τὸ πολιτικόν. 

κατὰ νόμον γὰρ ἦν, καὶ ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος οὗτοι δ᾽ 
Ξ3 [ ΄ “ν- ἋἋ -»-ἧ-» ." Ἁ - ἦσαν οἷς ὑπάρχει ἰσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι. διὸ μᾶλλον ΓῚ ὅ 

80. καὶ ἀηΐθ καϑ'᾽ οἵη. ΜΙ. ΑΥὐ., 566]. Οοσβθβ ἢ 81. αὑτούς 
Μ'͵ αὐτούς ο. ο. ΒΚ. Βὺ. Βγ. [[| ἐστὲ ρμοβὺ κρέσις δᾶ4. ΓΡΟΡ ἢ 
82. ἐν οἷς --- - 38. ἀδικία ποι νου Ηδ]., 566]. ΖΘ] Β, νυ. ααδθ 

 δαποίαθο δὰ 118δ8, 16} δὴ ΜΌΘΠΒΟΠΟΥ, δ᾽ ΓΙΠ Ατ. οὐ δᾶϊξοτθβ 
ΟΠ ΟἸΠΏ6Β [|| καὶ τὸ ἀδικεῖν μοϑὺ ἐν τούτοις ἐτὶ. ϑροηρϑιῖαβ [ 38. ἐν 

οἷς -- ἀδικία 560]. Μυτοίαβ Εν. [ 836. νόμον ΜΡΩ, λόγον ο6. ὁ. 
ΜΙ. Ηδ6]. Απ. ΒΚ. Εἰ. Βσ, ἴα. [[11840, 2. αὐτῷ --- 8. εἶναι] αὑτῷ 
-- νεῖμαι Ἠδταρκῖαβ (ρϑυρϑγϑιη) [ ὅ. ποιεὲ Βυθυτρίαβ ΒΚ. ΕἾ. 

Β᾿. [| 6. ἄρα ροβὺ 7. τις Π' Ηδ || 7. τὰ τοιαῦτα ΠῚ Ἠεϊ]., ταῦτα 
ΡΠ’ Β5Νὺ ΑἸα. Ατ᾿ [[ 9. τούτῳ οἱ. Εν. ἢ 11. τὸ οἵα. Π’{ μὴ 

Ροβὺ καὶ δὐὰ. ΠΡῊδ ΑἸά. ΜΙ. Η6]. ἀν. ΒΚ. Εν. Βυ., οἷαι. Γ Π5 
ΝΡΡΡ οὗ, αὖ νἱάρξαν, Μ. Μ. 1194}, 14--16 || 18. αὐτά Ἐτ., αὖ- 
τόν οὐτὰ ἔοπέϊθτιβ οϑίθσὶ δαϊξοσοβ. : 



119 Ε; τοῦ διϑᾶν; 18... ψιδῦα, 9. τ 
ἢ. 

᾿ τὰ “ ᾿ ; ἢ ΄ εξ κεν ΄ 
πρὸς γυναῖκα ἐστι δίκαιον ἢ πρὸς τέκνα καὶ χτήματα᾽ τοῦτο γάρ 

ἐστι τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον" ἕτερον δὲ καὶ τοῦτο τοῦ πολιτικοῦ. 
τοῦ δὲ πολιτικοῦ δικαίου τὸ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ δὲ ντε 

νομικόν, φυσικὸν μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν, 
90 καὶ οὐ τῷ δοκεῖν ἢ μή. νομικὸν δὲ ὃ ἐξ ἀργῆς μὲν οὐδὲν θῆθδ «α ΤῊ ἀκ βοός 4 ΘῈ α ᾿ (. 

διαφέρει οὕτως ἡ ἄλλως, ὅταν δὲ ϑῶνται, διαφέρει. οἷον τὸ 
» - Ἃ ΄ ᾿ ν 

μνᾶς λυτρρῦσϑαι, ἢ τὸ αἶγα ϑύειν ἀλλὰ μὴ δύο πρόβατα, 

ἔτι ὅσα ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα νομοϑετοῦσιν, οἷον τὸ ϑύειν Βρα- 
Α ᾿ ΄ -ὅ“-ὁ 3 ’ ’ 

σίδᾳ, καὶ τὰ ψηφισματώδη. δοκεῖ ὃ ἐνίοις εἶναι πάντα 5 
- ’ - 9 τοιαῦτα; ὅτι τὸ μὲν φύσει ἀκίνητον καὶ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν 

ἔχει δύναμιν, ὥσπερ τὸ πῦρ καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Πέρσαις 
Ἁ Α ’ ς -“" - 3 3 Ψ, [χ 2 

καίει, τὰ δὲ δίκαια κινούμενα ὁρῶσιν. τοῦτο δ΄ οὐκ ἔστιν οὕτως 8 

ἔχον, ἀλλ᾽ ἔστιν ὥς" καίτοι παρά γε τοῖς ϑεοῖς ἴσως οὐδα- 

μῶς, παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ ἔστι μέν τι καὶ φύσει, κινητὸν μέντοι 
-" 3 ,ὙἉ ᾿ Ἅ Α ΄ Ἁ 3 9 ΄ - 80 πᾶν. ἀλλ᾽ ὁμῶς ἐστὶ τὸ μὲν φύσει τὸ δ᾽ οὐ φύσει. ποῖον 4 

δὲ φύσει [τῶν ἐνδεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν]. καὶ ποῖον οὐ 
4 

ἀλλὰ νομικὸν καὶ συνθήκῃ, εἴπερ ἄμφω κινητὰ [ὁμοίως]. 
δῆλον. καὶ (γὰρ) ἐπὶ τῶν ἄλλων " ὃ αὐτὸς ἁρμόσει διορισμός" 

φύσει γὰρ ἡ δεξιὰ κρείττων. καίτοι ἐνδέχεται πάντας ἀμφι- 
85 δεξίους γενέσϑαι. τὰ δὲ κατὰ συνθήκην καὶ τὸ συμφέρον τῶν ὕ 

1ι18δ5 δικαίων ὅμοιά ἐστιν τοῖς μέτροις" οὐ γὰρ πανταχοῦ ἴσα τὰ 
ι ἐ - ξ οἰνηρὰ καὶ σιτηρὰ μέτρα, ἀλλ᾽ οὗ μὲν ὠνοῦνται, μείζω, οὗ 

22. αἶγας οἱ. ΤιατηὈἱηα5 Π Ζιὲ ϑύειν ἀλλὰ μὴ πρόβατα οἱ. 
Μυτοῦτβ, ῬυΌ. Τυϑιιθῖπιβ (οἵ. Ηδχοα. 11, 42), πϑϑοῖο δῇ τϑοῦθ, 
ϑύειν Διὶ ἀλλὰ μὴ πρόβατα Οοτδῶθβ, ϑύειν μίαν ἢ δύο πρόβατα 
οἷ. ἴὰ., δύο 566]. ΟΔπηθγαγῖτιβ, πρόβατα 560]. βοε!ρον ἢ 34. εἶναι 
φῬοβὺ πάντα Ηδ Μὴ ΝΡ ἢν. } 38. καίτοι --- 80. οὐ φύσει Ββροϊπᾶθηδα 
6886 οἱ. ὅπδοιῃ. (οἵ, 1187, 26 βαα. 1118 Ὁ, 10 βαα.) [| 39. ἔχον (ἔχον 
ἐστι 1,0) ροβὺ οὐδαμῶς δια, ΠΗ ΤΡ ΝΡ οὐ, αὖ νἱάοξαγ, ΑΥ. [} 
φύσει κινητὸν οὐ μέντοι Γ΄, φυσικὸν κινητὸν οὐ μέντοι Ἠδ Μῦ ΑἸά. 
ΑΥ. [[81. τῶν --- ἔχειν ροϑὺ 88. ἄλλων ὑτῖ. ΜΆΘΗΒΟΒΟΥ ἢ 82. εἴπερ] 
εἰ καὶ οἱ. Βτ. ἢ ὁμοίως 560]. Βγ, [ 88. κι καὶ Βγ. τὸ γὰρ. ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ διαμένον τοῦτο φύσει δίκαιον βοοππᾶπτῃ Μ. Ν. 119ὅ8, 8 
γ6] βίγηῖθ αὐἱὰ Θχοιαῖθθθ ταῦθ (μθϑοῖο δὴ στϑοὺθ) [γὰρ δαά. 
Μαθμβομβου δὲ ροβὲ ἐπὶ δᾶ. Γ ἢ 84. τινας ΜΙ. (αὖ ν]ἀοίατ) ὙΥ711- 
Κίηβοη ΒΚ. ἤχ., οτὴ. Γ', πάντας ο. ὁ. 6]. Αν. Μ. Μ. 1194}, 88 5α. 





ὧς 



τως 
Ἐ. 10. 118ὅ8,.8 --- 1185, 324. 11 

ι - Ἁ κ , 9 3 δὲ πωλοῦσιν. ἐλάττω. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μὴ φυσικὰ ἀλλ 
ἕω 9 ΄ ᾿ 9 ΦΡΝἪ - ΡῚ ι 3. ο) 5 

ἀνθοώπινα δίκαια οὐ ταὐτὰ πανταχοῦ. ἐπεὶ οὐδ᾽ αἵ πολι- 
»" “-“ Α , ε 3 τεῖαι. ἀλλὰ μία μόνον πανταχοῦ κατὰ φύσιν ἢ ἀρίστη. δ 

-» ς } ΄ }] 

δ τῶν δὲ δικαίων καὶ νομίμων ἕκαστον ὡς τὸ καϑόλου πρὸς 
τὰ καϑ᾽ ἕκαστα ἔχει" τὰ μὲν γὰρ πραττόμενα πολλά, ἐκεί- 

5.» δ τὸ , ᾽ νῶν δ΄ ἕκαστον ἕν᾽ καϑόλου γάρ. 
τ διαφέρει δὲ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ δικαίωμα 

᾿ Α ’ . ὼω κι ΄ 2 - , Ἃ ͵ φ'Ὁ 

καὶ τὸ δίκαιον" ἄδικον μὲν γάρ ἐστιν τῇ φύσει ἢ τάξει, αὐτὸ 

δὲ τοῦτο; ὅταν πραχϑῇ; ἀδίκημά ἐστι; πρὶν δὲ πραχϑῆναι. οὔπω 
ς - Α - 

ἀλλ᾽ ἄδικον" ὁμοίως δὲ καὶ δικαίωμα (καλεῖται δὲ μᾶλλον δὲ- 
Φ Α [4 ’ κ ον ’ -« 5 ’ 

καιοπράγημα τὸ κοινόν, δικαίωμα δὲ τὸ ἐπανόρϑωμα τοῦ ἀδική- 
μ᾿ 2. οἵ ᾿ 3. οἰ αἱ -»7 ᾿ ᾿ ΄ ᾿ “ματος)" καϑ΄ ἕκαστον δὲ αὐτῶν, ποῖά τε εἴδη καὶ πόσα καὶ 

περὶ ποῖα τυγχάνει ὄντα, ὕστερον ἐπισκεπτέον. 1 
ΙΤ Ι ὄντων δὲ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων τῶν εἰρημένων, ἀδικεῖ ᾿ 

μὲν καὶ δικαιοπραγεῖ ὅταν ἕκών τις αὐτὰ πράττῃ ὅταν δ᾽ 
» “9.5.5 ὦ ἋἽὮἢ “2213 Ἃ ν χοτο 
ἄκων, οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτε δικαιοπραγεῖ ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός 

3 οἷς γὰρ συμβέβηκεν δικαίοις εἶναι ἢ ἀδίκοις. πράττουσιν. ἀδί- 
κημα δὴ καὶ δικαιοπράγημα ὥρισται τῷ ἑκουσίῳ καὶ ἀκουσίῳ" 30 
[χ . δ ’ κ , [χὰ " πλοῦ ΄ 2 
ταν γὰρ ἑκούσιον ἢ. Ψέγεται, ἅμα δὲ καὶ ἀδίκημα τότε ἐατίν" 

[χὴ ε] Ἵ»Ἤ 

ὥστ᾽ ἔσται τι ἄδικον μὲν ἀδίκημα δ᾽ οὔπω, ἐὰν μὴ τὸ ἑκού- 
- ᾿ 2 ὁ ΄ [χς ’ 

8 σιον προσῇ. λέγω Ω ἑκούσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται; 
ΟΣ - 2 ψ» Ἁ ᾿ 5 - ’ 

Ὁ ἂν τις τῶν ἐφ΄ αὐτῷ ὄντων εἰδὼς καὶ μὴ ἀγνοῶν πράττῃ 

"- 0 

1188, 4. αἴ οι. ΓΠῚΝΡ ΑἸά. Αγ. οὐ, αὖ νἱἀοίαν, ΗδΙ. [} 
πολιτεία ΓΝΡ ΑἸὰ, Ατν. οὖ, αὖ νΙἀδίαγ, Ηδ8]. [ 6. τῶν -- 8. γάρ 
8601. τ. ᾿ νομικῶν οἱ. Ζπίησον || τὸ Η5. Ηδ]. οὖ ἔοτύ. Μι., τὰ α. 
6. ΑΥ. ΒΚ. ΕὟ. Βγ. 1ὰᾳ. 10. ἢ τῆ τάξει 1)» ΜΙ. {|ς-τὸ δῃΐθ αὐτὸ 
864. ΓῸ ΗΔ ΜΡΝΡ ΒΚ. Εν. ᾿σ. { 11. ἐστι οτι. ΠῚΡΡ ἢ 12. ὅτι {τι 
ΚΡ) ὅταν πραχϑῆ ἀδέκημα ἐστίν ροϑὺ ἄδικον δα, Π᾿ῚΝΡΟΥ ΒΡ 
ΑἸαὰ, {|| τὸ κοινὸν μᾶλλον δικαιοπράγημα ΓῊ ΜΡΝΡ ΑἸά. ἢ 16. 
ὕστερον] ν. Ῥτοϊερσο, [ 16. ὄντων --- 1180, 9. συγγνωμονικά 
Αἰύθυδιη ὙθοθηΒΊΟΠΘ ΠῚ 6586 ργϑοοθάθπεϊστη 11848, 16. ἐπεὶ --- 38. 
ἄλλων (-ἰ 82. ἐν --- 838. ἀδικία) αὐοηΐογθια ᾿πξθΠοχὶὺ ἘΙΘΟΚΠΘυ, 
οὐ μΒαᾶθο αὐϊάθπι ροβέθσϊου ΕἸ ἀθυηϊοσαμ ΟἸΐτη ρδ 18 ἔπῖββθ υἱάθίυσ, 
Ῥυΐοῦ 118 αὐτατη 80 Αὐϊβϑύοΐβθιθ δὲ δ]ῖο βογιρία 5810, 'π᾿ τηϑᾶϊο 
το]ίπατιο, ν. Ῥγοίθρρ. [[30. δὴ ΜαΘηΒομον, δὲ ΓΙ ΑἸά. Αὐ. ΒΚ. 
Εὺ, Τὰ. [ ὡρέσϑω ϑρθηρθ)ῖαβ || 22. ἂν ΠΗ ἢ 24. ἑαυτῶ ΠΗ. 

ἌΒΙΒΥ. ΕἸ. Νίο. 8 



συ φυνκφυισως, 5 τὴρ ἧς πονηηβνννν-τι τεσ σωσακτότοντο 

Ἀφδῆδον ἀρενῦν» ταρηγερην: τα 

' 
ἢ 

114 Ἑ. 10. 118δ8, 9ὅ --- 1185, 18. 
4 

35. μήτε ὃν μήτε ᾧ μήτε οὗ ζἕνεκεν» οἷον τίνα τύπτει καὶ τίνι καὶ 
τίνος ἕνεκα. κἀκείνων ἕκαστον μὴ κατὰ συμβεβηκὸς μηδὲ 

βίᾳ (ὥσπερ εἴ τις λαβὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τύπτοι ἕτερον; 
᾽ Κα τὰ ᾿ ᾽ 9 αἋϑ ἂς ΣΝ ΄ οὐχ ἑκών᾽ οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ)" ἐνδέχεται δὲ τὸν τυπτόμενον 

πατέρα εἶναι, τὸν δ᾽ ὅτι μὲν ἄνϑρωπος ἢ τῶν παρόντων τις 
80 γιγνώσκειν, ὅτι δὲ πατὴρ ἀγνοεῖν, ὁμοίως δὲ τὸ τοιοῦτον διω-, 

ὅδ: - οἰσϑω καὶ ἐπὶ τοῦ οὗ ἕνεκα. καὶ περὶ τὴν πρᾶξιν ὕλην. τὸ δὴ 
ἀγνοούμενον, ἢ μὴ ἀγνοούμενον μὲν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄν, ἢ 

» ρ 

βίᾳ, ἀκούσιον. πολλὰ γὰρ καὶ τῶν φύσει ὑπαρχόντων εἰδό-. 
ξ 

τϑδν τὲς καὶ πράττομεν καὶ πάσχομεν, ὧν οὐϑὲν οὔτε ἑκούσιον οὔτε 
ς [4 ,ὔ } - δον ΄ » ΜΕ: ᾿ 

ἀκούσιον ἐστίν, οἷον τὸ γηρᾶν ἢ ἀποϑνήσκειν. ἔστι δ᾽ ὁμοίως. 

ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν δικαίων καὶ τὸ κατὰ συμβεβηκός" 
᾿ Ἁ Ἃ Α ΄ 3 » Η μι 

καὶ γὰρ ἂν τὴν παρακαταϑήκην ἀποδοίη τις ἄκων καὶ διὰ 
δ φόβον, ὃν οὔτε δίκαια πράττειν οὔτε δικαιοπραγεῖν φατέον, 

3 9 Ἢ , ΄ ς ᾿ ᾿ Α 3 ΄ 
ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκὸς. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀναγκαζόμενον 

καὶ ἄκοντα τὴν παρακαταϑήκην μὴ ἀποδιδόντα κατὰ συμ- 
βεβηκὸς φατέον ἀδικεῖν καὶ τὰ ἄδικα πράττειν. τῶν δὲ 
ἑκουσίων τὰ μὲν προελόμενοι πράττομεν τὰ δ᾽ οὐ προελό- 

10 μενοι; προελόμενοι μὲν ὅσα προβουλευσάμενοι, ἀπροαίρετα 
δὲ ὅσα ἀπροβούλευται. τριῶν δὴ οὐσῶν βλαβῶν τῶν "ἐν ταῖς 
κοινωνίαις, τὰ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας ἁμαρτήματά ἐστιν, ὅταν 
μήτε ὃν μήτε ὃ μήτε ᾧ μήτε οὗ ἕνεκα ὑπέλαβε πράξῃ (ἢ 

2. (μήτε ὃ) μήτε ὃν γ6] μήτε ὃν «μήτε δ οἱ. Βουμδν- 
τῳ ! μήτε οὗ ἕνεκεν ποὴ νοτυϊ Αὐ, {ἕνεκεν δα. Γ' οὐ Ζοτύ. 

. ἕνεκα ΒΚ. ΕὟ. Ἐν, ἴὰ. (ασπι τθοΐθ, ἀπ Ὁ]ὰ8 βυτη) |} 27. τύπτει 
Τὴν ἤς ΟΡ |.28. δὲ ΡῬοϑύ ἑκὼν δὰ. Ππ5ΉΔΝΡΡν ||. 31. τοῦ ΚΡ 
τῶν οϑθὗ. Ατ. [[ 82. ἐφ᾽ αὑτῷ 1,», ἐφ᾽ ἑαυτῶ ΟἹ, ἐφ᾽ αὐτῶ ἌΡΗ 
ἢ ἀλλὰ οἱ. Μι. || 88. γὰρ] δὲ ΒΌΒΘΙΩ. Ι: 1186, 1. ̓(οὔτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
οὔτε Ἠαδββονίαβ, οὔτε 5860]. Ξ'ρϑηρθιῖαβ ἢ οὔτε ἀκούσιον 866]. 
ϑρθηρθ!ῖαβ, ΡΥ, Βαββουῖαβ } 2. ἐγγηρᾶν ΠΗ Ν || ἢ] καὶ Μ᾽ 
καὶ τὸ τ 118. καὶ δηΐθ τὸ οἵα. Ηδ ΜΡ, 860]. ἨδιαρκΙαΒ, 6. 0. δᾷὰ. 
ΜΙ. !! ὅ. ὃν δαᾶ, ΚΡ ἢ οὔτε δώικαια πράττειν 8661]. Νοθίο τ 
οὔτε] οὐ ΝΙοθύβιϊαβ [} 8. καὶ τὰ ἄδικα πράττειν 560]. Νοοίθι τα. 
11. δὴ] οὖν Νῦν, δὲ ἨΔΤΡῬΡ ΑἸὰ. Ατ. ἴα. ! 18. ὃ] ὃ μήτε ὦ 
Μι., ὡς ΤΌΣΠΘΡΕΒ (πι816) || ἕνεχεν Ὁ ϑυβϑιῃ. ᾿ ταῦτα δηΐθ πρᾶάξ 
(πράξονι Μὴ) δαἀα. ΓΙΠΡΉΒΝΡΟΡ ΑἸἹὰ. ΑΥ. : 



ἐπ τ Ἅ. 
ἜΝ 
ΩΣ ᾿ τα Ὁ ὅς 





; Ε. 10. 1185, 14 -- 11808, 6. 115 
ΠῚ 
᾿ γὰρ οὐ βαλεῖν ἢ οὐ τούτῳ ἢ οὐ τοῦτον ἢ οὐ τούτου ἕνεκα φήϑη, 

ἀλλὰ συνέβη οὐχ οὗ ἕνεκα φήϑη. οἷον οὐχ ἵνα τρώσῃ ἀλλ᾽ 16 
τ ἵνα κεντήσῃ. ἢ οὐχ ὅν, ἢ οὐχ ᾧ). ὅταν μὲν οὖν παραλόγως 

ς ’ ᾿ 3 ’ ῸὉ-’ κ ᾿ ’ ᾿ 
ἡ βλάβη γένηται. ἀτύχημα. ὅταν δὲ μὴ παραλόγως: ἄνευ 

δὲ χακίας,. ἁμάρτημα (ἁμαρτάνει μὲν γὰρ ὅταν ἡ ἀρχὴ 
8 ἐν αὐτῷ ἢ τῆς ἀγνοίας. ἀτυχεῖ δ᾽ ὅταν ἔξωϑεν)" ὅταν δὲ 

εἰδὼς μὲν μὴ προβουλεύσας δέ, ἀδίκημα, οἷον ὅσα τε διὰ 30 
ϑυμὸν καὶ ἄλλα πάϑη. ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικὰ συμβαί- 

νει τοῖς ἀνθρώποις (ταῦτα γὰρ βλάπτοντες καὶ ἁμαρτάνον- 
τες ἀδικοῦσι μέν. καὶ ἀδικήματα ἔστιν, οὐ μέντοι πω ἄδικοι 

διὰ ταῦτα οὐδὲ πονηροί᾽ οὐ γὰρ διὰ μοχϑηρίαν ἡ βλάβη)" 
ἰκή Ὁ ἾΝ ’ Μ) ᾿ ’ " - 

9 ὅταν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως. ἄδικος καὶ μοχϑηρός. διὸ καλῶς 35 

τὰ ἔκ ϑυμοῦ οὐκ ἐκ προνοίας κρίνεται᾽ οὐ γὰρ ἄρχει ὁ ϑυμῷ 
- 9 φιοδ ν ’ » δ λ 2οἡ ι -»" ’ Ἃ . 

τὸ ποιῶν. ἀλλ᾽ ὃ ὀργίσας. ἔτι δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ γενέσϑαι ἢ μὴ 

ἀμφισβητεῖται. ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου. ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ 
3 7 ς 3 οὐδ, 2 κι [χὰ - ’ὔ 

ἀδικίᾳ ἡ ὀργή ἐστιν, οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς σννολλόγμασιν 

περὶ τοῦ γενέσϑαι ἀμφισβητοῦσιν. ὧν ἀνάγκη τὸν ἕτερον εἶναι 30 

μοχϑηρόν, ἂν μὴ διὰ λήϑην αὐτὸ δρῶσιν" ἀλλ᾽ ὁμολογοῦν- 
τες περὶ τοῦ πράγματος. περὶ τοῦ ποτέρως δίκαιον ἀμφισβη- 
τοῦσιν (ὃ δ᾽ ἐπιβουλεύσας οὐκ ἀγνοεῖ). ὥστε ὃ μὲν οἴεται ἀδι- 

11 κεῖσϑαι, ὃ δ᾽ οὔ. ἂν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως βλάψῃ. ἀδικεῖ, καὶ 1186 
κατὰ ταῦτ᾽ ἤδη τὰ ἀδικήματα ὃ ἀδικῶν ἄδικος, ὅταν παρὰ 

Ἐπ στο » δ᾿’ (ἢ . ν᾽». δ ’, } ι ’, Ὁ 
,τὸ ἀνάλογον ἡ ἢ παρὰ τὸ ἴσον. ὁμοίως δὲ καὶ δίκαιος. ὅταν 

προελόμενος δικαιοπραγῇ; δικαιοπραγεῖ δέ, ἂν μόνον ἑκὼν 
12 πράττῃ. τῶν δ᾽ ἀκουσίων τὰ μέν ἐστι συγγνωμονικὰ τὰ δ᾽ 5 

οὐ συγγνωμονικά. ὅσα μὲν γὰρ μὴ μόνον ἀγνοοῦντες ἀλλὰ 

14. οὐ 15. ἕνεκεν ϑαβθιῃ. 16. ὧν ΚΡ, ὡς ο. 6. ἀν. ΒΚ. ΕὟ. 
Ἐν. 18. ἐν ἑαυτῶ (αὑτῶ Ἠ5 Μ0Ὸ) ἡ ἀρχὴ ΓΠ᾿ ἨΝΝν ΑΙΔ.Ἐ 19. 
ἀγνοίας ἴα., κακίας δ᾿ Μ'͵ αἰτίας 6. 6. Ατ. ΒΚ. Ετ. Βτ. οὖ, αὖ ν!ᾶ6- 
ἴὰν, Ηδ]. ἢ 231. φυσικά, συμβαίνει οἀϊξογοβ ῥῬγαθίθσ ἴα. [ 34. οὐ] 
οὐδὲ ΓῊΣ Μὴ Νὺ ΑἹα, ᾿| 21. ἔτι --- 28. δικαίου 8560]. Νορξο!ταβ ἢ 
39. οὐ γὰρ] οὐκ ἄρ᾽ ϑάβοτη. [ (οἷν ἐν οἱ. 1ὰ. ἢ 82. δίκαιον (ἢ οὐδ 
Οὐοτδθ8 (τη86Ὶὴ |} 38. ὁ --- ἀγνοεῖ 580]. Νορίθ]αβ δὲ Ηδθοῖκον, ἀαδ᾽- 
ἰδηΐον οὐΐδιι Εν, ἴῃ δάπ. (ἔογ8. γθοΐθ) [|11868.,1. ἐὰν Π' ΒΡ} 4. μό- 
νον διξ δηΐθ ἂν ροποπάστη δαὺ βθοϊυἀδθπμάτμ 6556 οἱ. Ξρθῃρϑαβ. 

9Ὲ 



118 Ἐπ ιῸ 119δ4᾽ 1711 115δ8, 24, 

καὶ δι’ ἄγνοιαν ἁμαρτάνουσιν, συγγνωμονικά, ὅσα δὲ μὴ δι᾽ 
" 3 ᾽ 3 - . ΄ Α  ᾳ Ὶ 

ἄγνοιαν. ἀλλ᾽ ἀγνοοῦντες μὲν διὰ πάϑος δὲ μήτε φυσικὸν 

Ι᾿ μήτε ἀνθρωπικόν, οὐ συγγνωμονικά. ἢ} 
11 [ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ ἱκανῶς διώρισται περὶ τοῦ ἀδι- τ 
1: κεῖσϑαι καὶ ἀδικεῖν, πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ὥσπερ Εὐριπίδης 

εἴρηκε, λέγων ἀτύπως 
᾿ ͵ ,»,γΚ ᾿ , 

μητέρα κατέχταν τὴν ἐμήν, βραχὺς λόγος. 
δ ᾿Ὶ [κ -" " 3 , ᾽ δ “ 

ἑκὼν ἑκοῦσαν, ἢ {οὐδ ϑέλουσαν οὐχ ἑκών; 

1 πότερον γὰρ ὡς ἀληϑῶς ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι, ἢ οὐ ἀλλ᾽ 
ἀκούσιον ἅπαν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀδικεῖν πᾶν ἑκούσιον; καὶ ἄρα 

σι 

- [4 Ἃ ’ δ " } ᾿} - “- δ [4 Ἃ 7 ἱ πᾶν οὕτως ἢ ἐκείνως. ὥσπερ καὶ τὸ ἀδικεῖν πᾶν ἑκούσιον. ἢ 
" ᾿ ᾿ }] 8. ’ ε κ᾿ " “- - 

τὸ μὲν ἑκούσιον τὸ δ᾽ ἀκούσιον; ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοῦ- 2 
᾿ - -» , : 

σϑαι" τὸ γὰρ δικαιοπραγεῖν πᾶν ἑκούσιον, ὥστε εὔλογον ἀντι- 
90 χεῖσθαι ὁμοίως καϑ᾽ ἑκάτερον τό τ᾽ ἀδικεῖσθαι καὶ τὸ δι- 

-“ ἯἯ δ ΄ ἊἋ 59 ἃ ᾿, 2. Ἃ ΄ ; 

καιοῦσϑαι ἢ ἑκούσιον ἢ ἀκούσιον εἶναι. ἄτοπον δ᾽ ἂν δόξειεν 
“Ὄπ μεδν ον Να, πασν 

καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοῦσϑαι, εἰ πᾶν ἑκούσιον" ἔνιοι γὰρ δικαιοῦνται 

οὐχ ἑκόντες. ἐπεὶ καὶ τόδε διαπορήσειεν ἄν τις, πότερον ὃ τὸ 8 
Μ ᾿ ᾽ » -» Ἄλ 2} “» ΄ , 
ἄδικον πεπονθὼς ἀδικεῖται πᾶς ἢ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ πράτ- 

9. ἀνθρώπινον ἨδΩ ΒΙκ. Εἰ. τ. ἴῃ ἕοχύα οὐ ρυ. ΚΡ (ουχ. 
το.) [10. ἀπορήσειε -- 1187, 80. ἐστίν ΒθοΙαἀθηᾶῶ 6588 οἱ. 
Βαββονίαν:. Επάθιοΐ 6888 ογθάϊἀθτῖτη (οἱ 1186}, 6 5ααᾳ. οὔπὶ 

᾿ Ἐ.. Εἰ, 1228}, 6 8αᾳ. 82 Βα4.}) | 11. τοῦ ροϑὺ καὶ 86. ΠΗ5. 
ἱ ΝῸ {{12. τὸ πῶς γγ. ΚΡ (οΥχ. τὸ.), πως Ηθρ]., τὸ πῶς γ9] πως 
᾿ Ατ., ἀτόπως πως ΤᾺ ΑἸᾷ., ἀτόπως τὸ “πῶς ΝΡ ΟΡ, οὕτω πως 
᾿ Οαβδυροπαθ, οὐκ ἀτόπως οἷ. Οοιδθθ, ἀτόπως ο. ὁ. ΜΙ. [-.18, 
᾿ μητέρ᾽ ὃ Ἠδιαρκίυϑ ! κατέκταν Τ' Ατ., ᾿κατεκνα ΝΡ, κατέκτα ὁ. ὁ. 

ΒΚ. Βγ. ἴῃ ἰοχύα, ἀδικήσω ὃ Ἠδπιρκίμβ 14. η] χαὶ Ηδῖ. Ι (οὐ 
ϑέλουσαν Βοιρίαϑ Ἐτ., οὐχ ἑκοῦσαν ἴα. (ἴοτϑ. τϑοῦθ), ἄκουσαν, 
ἩϑοΙοάου! ᾿θούίοπθμι 6880 Βαπα ὑθοῦθ ὁοηὐθμαϊῦ Ναυοκίαβ Τταρ., 
ὅτ. ἔν. ρ. 804 {{16. ὥσπερ - ἑκούσιον 560]. Νοθρίο]τὰ8 ̓  ἄρα Κῦ, 
ῬΓΌ. ϑ'ρθηρϑ!αβ [ 17. ἅπαν ΠΡΉΔΣΝ ἢ ὥσπερ -- ξχούσιον ἴοτί, ᾿ 
βθοϊαάθμηᾶδ, 6586 ὀθηβθῦ, Ἠαββονῖτβ, -- ἢ 866]. Θρθηρθίίαβ [| πᾶν}. 
ἢ πᾶν ΓΚΟΝΡ, πᾶν ἦν ΜΡ οὐ. καϑ'} καὶ Βιαββονίαβ (ἔουβ.. 
τϑοῦθ) Ἵ] τὸ Ῥοβὺ καὶ οἵη. Π᾿ {|ἃδικαιοῦσϑαι {πᾶν} Νοοίθ]!αβ ᾿᾿ 
21. ἄτοπον --- 29. δικαιοῦσϑαι ροϑὺῦ 80. δικανοπραγοῦντος ὑγδπδ-. 
Ῥοπθπᾶδ δαὺ 29. ἀδύνατον - 80. δικαιοπραγοῦντος βθοϊπάθπᾶδ, 
8886 οἱ. ϑρθηρθ]αβ |} 22. ἅπαν Π5 ΗΔ ΝΡ» ΑἸ]ά, { 28. ἔτι ὅαβθιι. [᾿ 
τόγε Οὗ ΑἸά., τόδε οδὺ. ΜΙ. 







ἘΠῚ ὅς ον 

Ε. 1ι. 11868, 36 --- 12. 1186}, 14. ) Ὦ ἅτ! 

τειν, καὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ἐστίν᾽ κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ ἐν- 9 
»" ς , 

δέχεται ἐπ᾽ ἀμφοτέρων μεταλαμβάνειν τῶν δικαίων, ὁμοίως 
» - ᾿ ᾿ ΓΝ δὲ δῆλον ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἀδίκων" οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ τάδικα 

- " “Ὁ ἶφ - πράττειν τῷ ἀδικεῖν οὐδὲ τὸ ἄδικα πάσχειν τῷ ἀδικεῖσϑαι, 
ε " . ᾿ - -» ἢ Ὁ αϑεν 3 ΠΣ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοπραγεῖν, καὶ δικαιοῦσϑαι᾽ ἀδύυνα- 
τον γὰρ ἀδικεῖσθαι μὴ ἀδικοῦντος ἢ ἢ δικαιοῦσϑαι μὴ δικαιο- 

4 πραγοῦντος. εἰ δ᾽ ἐστὶν ἁπλῶς τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑχόντα 
τινά, τὸ δ᾽ ἑκόντα εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὥς, ὃ δὲ ἀκρα- 

Ἁ 4... ἢ ’ ΨΩΝ Σὰ ς δ ’ Ἂ ἐδ " ᾿ ἐ τὴς ἑκὼν βλάπτει αὐτὸς αὗτον, ἑκών τε ἂν ἀδικοῖτο καὶ ἐν- 
-" - -" 3 δέχοιτο αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν (ἔστιν δὲ καὶ τοῦτο ἕν τῶν ἀπο- 

’ ἢ “Ὁ ἔχ," 3 »" ᾿ δ Ἁ » 
5 ρουμένων, εἰ ἐνδέχεται αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν). ἔτι ἑκὼν ἂν τις 

Ἅ ΄ 

δι᾽ ἀκρασίαν, ὑπ᾽ ἄλλου βλάπτοιτο ἑκόντος. ὥστ᾽ εἴη ἂν ἑκόντα 
ἀδικεῖσϑαι. ἢ οὐκ ὀρϑὸς ὁ ὃ διορισμός, ἀλλὰ προσϑετέον τῷ βλά- 

πτειν εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὡς τὸ παρὰ τὴν ἐκείνου βούλησιν: 
ἃ βλάπτεται μὲν οὖν τις ἑκὼν καὶ τὰ ἄδικα πάσχει, ἀδικεῖται δ᾽ 
οὐδεὶ [ῳ ᾿ φβεκα ὐδ " Ἁ “λ δ᾽ ΞΎΥΨ ᾿΄' ὑλλὰ Ἕ Α ὑδεὶς ἑκών᾽ οὐδεὶς γὰρ βούλεται, οὐ ὁ ἀκρατής, ἀλλὰ παρὰ τὴν 

΄ ΄ , Ἁ [4 2 Ἂ Ἁ 

βούλησιν πράττει" οὔτε γὰρ βούλεται οὐδεὶς ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπου- 
-" -" ς τ δαῖον, ὅ τε ἀκρατὴς ὃ οὐκ οἴεται δεῖν πράττειν πράττει. ὃ δὲ τὰ αὗ- 

“-- -“ Ἁ - - τοῦ διδούς, ὥσπερΌμηρός φησιν δοῦναι τὸν Γλαῦκον τῷ Διομήδει 
, ᾿ .-" ᾿ ΡΟΣ ’ 

χρύσεα χαλκείων, ξκατόμβοι ἐννεαβοίων, 

οὐκ ἀδικεῖται᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ γάρ ἐστιν τὸ διδόναι, τὸ δ᾽ ἀδὲι- 
χεῖσϑαι οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ, ἀλλὰ τὸν ἀδικοῦντα δεῖ ὑπάρχειν. 

8 περὶ μὲν οὖν τοῦ ἀδικεῖσθαι. ὅτι οὐχ ἑκούσιον, δῆ- 
ὌΝ, ᾽ ἡ ΄ » ν᾿" .} » ΄ ΄ λον ἔτι δ᾽ ὧν προειλόμεϑα δυ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, πότερόν 

2ὅ. κατὰ -- .29. ,δικαιοῦσθαι ροβὺ 80. δικαιοπραγοῦντος 
ἐτὶ. ΜΈΆΘΏΒΟΒΘΥ ᾿ γ᾽ ἄρ᾽ Μαθηβομοσ [[ 27. ἐπὶ 566]. νηροσ ἢ οὐκ 
ἄρα Μαθηβομον ἢ 239. ὁμοίως --- δικαιοῦσϑαι 560]. Βτ. [ ἀδύνα- 
τὸν χ. τ. 1.] ν. αὔδ8 δαποίανι δᾶ γ. 321 ||. 380. τινος ροβὺ ΕΠ 
κοῦντός δαα. Π’Β5 Ι 82. ᾧ 10 ΑἹά. Ατ., ὃ ΓΠ ἬΔΚΌΝΡ ἢ 8 
αὐτὸ») αὐτὸς Π', ἂν αὐτὸν ΟΡ || ἔστιν --- Ὁ, 1. ἀδικεῖν οἵα. ΜΡ Ἶ 
ἕν] ἕν τι ΓΉΔΝΡΟΡ ΑἸΙὰ. ΒΚ. Εν, Βὰ,, Ο[Ὡ. ΠΡ} 1186Ὁ,, 1. ἔτι] 
ἔτι εἰ ΓΤ ἢ] 8. τὸ Πϑ Ατ. ἢ 4. καὶ ὃν Ὅζη. Πιὼτ!} ὦ] ὃ ὃ ἤδνν εἰ 
οουν. ΠΡ ὁ }} τὸ οἵη. ΠΕΉΞΝΌΟΡΡΡ ἢ! 6. οὐδ᾽ ἀλλὰ οὐδ᾽ ΑἸα. ἢ 
οὐδ᾽ ὁ ἐλ λοκὴ Ῥοϑὺ ἀλλὰ ἐγαϊοϊθπαα ρββθ οἱ. ΜΊ. [Π 8. τε Ἀν, 
δὲ οοὐ, ἢ] ὃ οὐκ] οὐχ ἃ ΚΡ ΒΚ. ΕὙ. Βτ. {. 

80 

1186Ὁ 

σι 

10 

12 



118 Ἐ 5. Ὑ1560. 18 :' Ὑ{818 ὃ, 

᾽ 2 »Ἥ - . Α » πὶ τὸ ποτ᾽ ἀδικεῖ ὃ νείμας παρὰ τὴν ἀξίαν τὸ πλεῖον ἢ ὃ ἔχων, 
" ᾿ς .» φ»" φὺν 3 - , ’ Ἁ καὶ εἰ ἔστιν αὑτὸν αὐτὸν ἀδικεῖν. εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ 

ἢ πρότερον λεχϑὲν καὶ ὁ διανέμων ἀδικεῖ ἀλλ᾽ οὐχ ὃ ἔχων 
Ἧ ᾿ " ᾿» , , Ἃ ς ὦ» Ἴ ᾿ ἢ 
Ἷ τὸ πλέον, εἴ τις πλέον ἕτέρῳ ἢ αὑτῷ νέμει εἰδὼς καὶ 

΄ ΄ ,. Ὁ φΥν ᾿} » χὰ - δ ; ἑκών, οὗτος αὐτὸς αὑτὸν ἀδικεῖ. ὅπερ δοκοῦσιν οἱ μέ- 
ἀν ΡΩΝ ᾿ ᾿ ΄ “Ἂ 7 οὰ φΦ 30 τριον ποιεῖν ὃ γὰρ ἐπιεικὴς ἐλαττωτικός ἐστιν. ἢ οὐδὲ 

τοῦτο ἁπλοῦν; ἑτέρου γὰρ ἀγαϑοῦ, εἰ ἔτυχεν, ἐπλεονέκτει, 
Γὰ Ἃ -» Φ -» -" Γῃ ΄ ν Α 

οἷον δόξης, ἢ τοῦ ἁπλῶς καλοῦ. ᾿ἔτι λύεται χατὰ τὸν 
- 2 -“ -»" διορισμὸν τοῦ ἀδικεῖν" οὐδὲν γὰρ παρὰ τὴν αὑτοῦ πάσχει 

βούλησιν. ὥστε οὐκ ἀδικεῖται διά γε τοῦτο, ἀλλ᾽ εἴπερ, 
2ὅ βλάπτεται μόνον. 

ι ι .ὦ ς , ᾽ ὼ;. αλλ θου ϑνγ Φρν Τἡ 
φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ὁ διανέμων ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ τὸ 

, ΕΣ ᾿ Ὁ 4, Δ πο Ψ, 3 » 2η,χ41 
πλέον ἔχων [ἀδικεῖ] οὐ γὰρ ᾧ τὸ ἄδικον ὑπάρχει ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ᾧ 

τὸ ἑκόντα τοῦτο ποιεῖν᾽ τοῦτο δ᾽ ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς πράξεως, ἥ ἐστιν 
ἐν τῷ διανέμοντι ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ λαμβάνοντι. ἔτι ἐπεὶ πολλα- 

80 χῶς τὸ ποιεῖν λέγεται, καὶ ἔστιν ὡς τὰ ἄψυχα κτείνει καὶ ἡ χεὶρ 

καὶ ὃ οἰκέτης ἐπιτάξαντος, οὐκ ἀδικεῖ μέν, ποιεῖ δὲ τὰ ἄδικα. 
ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν, οὐκ ἀδικεῖ κατὰ τὸ νομικὸν δί- 

᾽ 

καιον οὐδ᾽ ἄδικος ἡ κρίσις ἐστίν, ἔστιν δ᾽ ὡς ἄδικος (ἕτερον 
γὰρ τὸ νομικὸν δίκαιον καὶ τὸ πρῶτον)" εἰ δὲ γιγνώσκων ἔπρι- 

“ ᾿ 
181 νεν ἀδίκως, πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς ἢ χάριτος ἢ τιμωρίας. 

δ Ὑ, ἋἋ ΓΙ , ἀν 3 ΄ Δ ΟΡ ᾿ 
ὥσπερ οὖν κἂν εἶ τις μερίσαιτο τοῦ ἀδικήματος. καὶ ὃ διὰ 

“4 

ν.--- 

απ ον ποκα ςῳὰεξαξαΣ 

ΡΨ οροἄἕἔοἐΕέόΨν,ιοὌυὌυ. κα΄. τς πἰὐπτοσσσες “νυ. 

16. τὸ --- ἔχων] πλέον ἔχων Κῦ, τὸ πλεῖον. ἑκών ἴα. 18. 
τις] τις δὲ ΠΡ Ατ. οὖ το. ΚΡ, τις τὸ ΟΡ 19. οὗτος οἴῃ. Πδ ὦ ᾿ 
21. πλεονεκτεῖ Π᾽ ὁ {| 22. ὴ] οὐ οἱ, Ζυχίηρον [ καὶ δηΐθ κατὰ 
δα. ϑγ!ραχριαι ΒΚ. Εν. Βγ. Π| 28. αὐτοῦ ΠΊΟΡ̓ΡΡ, αὐτὴν 5126. 
δὲ ὅτι καὶ ΤΙ ἴὰ. (ἴογβ. τϑοὶθ), διότε καὶ ΚΡ, ὁὲ καὶ ὅτι 6. 6. 
ΜΙ. ΑΥὐ. { 31. [ἀδικεῖ] δββουϊαβ, ἀδικεῖ ΚΡ, ἀεί ο. ο. ΜΙ. ΒΚ. 
Εν. Ἐγ. 18. (ἔοσβ. τϑοῦθ), οἵὰ. Αὐ. {| 29. λαμβάνοντι" [ἔτι] ἐπεὶ 
Θοτητηδύθ ροϑὺ 81. ἐπιτάξαντος ἀο]οΐο ἴὰ., λαμβάνοντι" [ἔτι] ἐπεὶ 
«δὲν δάβθῃι. | εὐ ΤΡ ΝΡ ΑἸᾶ. Ατὐ,, οι. 1', ἐπεὶ ὃ." 6. ΜΙ. ἢ 
80. κτείνη Ηδ, χτήνη Ῥ᾿, (καὶ τὰν χτήνη} 1ὰ.., κτείνει δὲ 
Τν͵, κτείνευν ΑἸΙὰ. Αγ. Ι 82. νόμιμον δ ὅτ ταν Ὁ ΠΝ νομικὸν καὶ 
ΝΡ», νομικὸν ο. ο. Ηδ]. ἢ 84. νόμιμον Μὴ Μῖὶ,, ᾿νομικὸν Ὁ ΝῸ, 
Ηδΐ. 

ΟΝ 

γρσα τω 

πππαπηηον. στ φρκυσαονε τε  ἡνῆρθαπδνη.ν. ταν πσρθωνα τ Ὡόρηδ πεν ἐόξχ αγων δεν 

ονοκνε 

αχ 





Ὁ: 
ἐαφίδ ἀττνιδν 



: Ε. 18. 11818, 8 --- 118714, 21. 119 
: ῃ » 
ταῦτα κρίνας ἀδίκως πλέον ἔχει᾽ καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων ὃ τὸν 
3 }Ὶ 3 9 ᾿ 3 Ε] 3 [4 ΕΣ 

ἀγρὸν κρίνας οὐκ ἀγρὸν ἀλλ᾽ ἀργύριον ἔλαβεν. 
[ δ ὧν 9.ϑᾷβ δ -» Ξ᾿ Α 3 »" Α 

ἷ οἵ δὲ ἄνϑρωποι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς οἴονται εἶναι τὸ ἀδικεῖν, διὸ 

καὶ τὸ δίκαιον εἶναι δάδιον. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν᾽ συγγενέσϑαι μὲν 
γὰρ τῇ τοῦ γείτονος καὶ πατάξαι τὸν πλησίον καὶ δοῦναι τῇ χειρὶ 

}] 3 [4 ΄ ι ᾽ 3 » 3 κ᾿ ᾿ ξοι Ε 
τὸ ἀργύριον ῥάδιον καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ἀλλὰ τὸ ὠὡδὲ ἔχοντας 

᾿ “ὦ ΩΣ " , "9 ρους ς ι ᾿ς. “πὰ 
ταῦτα ποιεῖν οὔτε δάδιον οὔτ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 

- , ’ ᾿ ω ὃ 3 δὲ ᾿, ᾿ ἶ γνῶναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα οὐδὲν οἴονται σοφὸν εἶναι; 
ὅτι περὶ ὧν οἱ νόμοι λέγουσιν οὐ χαλεπὸν συνιέναι. ἀλλ᾽ οὐ 
ταῦτ᾽ ἐστὶν τὰ δίκαια ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ πὼς 
πραττόμενα καὶ πὼς νεμόμενα δίκαια᾽ τοῦτο δὲ πλέον ἔρ- 
γον ἢ τὰ ὑγιεινὰ εἰδέναι, ἐπεὶ κἀκεῖ μέλε καὶ οἶνον καὶ 

’ , “- ᾿ . ᾿ σ΄’ 9 Ἁ - 

ἐλλέβορον καὶ καῦσιν καὶ τομὴν εἰδέναι ῥδάδιον, ἀλλὰ πῶς 
" - Δ - 

δεῖ νεῖμαι πρὸς ὑγίειαν καὶ τίνε καὶ πότε, τοσοῦτον ἔργον 
» ὅσον ἰατρὸν εἶναι. δι᾿ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ δικαίου οἴονται 

.«ι Φ Αι. » Ω 2.δἋ τ ς ᾽ . 
εἶναι οὐδὲν ἧττον τὸ ἀδικεῖν, ὅτι οὐδὲν ἧττον ὃ δίκαιος ἀλλὰ 

καὶ μᾶλλον δύναιτ᾽ ἂν ἕκαστον πρᾶξαι τούτων᾽ καὶ γὰρ 
συγγενέσϑαι γυναικὶ καὶ πατάξαι, καὶ ὃ ἀνδρεῖος τὴν 
9 3 - " ι «Ὁ - 3 . 
ἁσπίδα ἀφεῖναι καὶ στραφεὶς ἐφ΄ ὁποτεραοῦν τρέχειν. ἀλλὰ 

τὸ δειλαίνειν καὶ τὸ ἀδικεῖν οὐ τὸ ταῦτα ποιεῖν ἐστίν, πλὴν 
, ’ 3 , }] ξεοι ν» - “- [χὰ 

κατὰ συμβεβηκός. ἀλλὰ τὸ ὡδὶ ἔχοντα ταῦτα ποιεῖν, ὥσπερ 
καὶ τὸ ἰατρεύειν καὶ τὸ ὑγιάζειν οὐ τὸ τέμνειν ἢ μὴ τέ- 
᾿ μ ΄ Ἃ Α ΄ ’ 3 ᾿ κ ξε, 

νεῖν ἢ φαρμακεύειν ἢ μὴ φαρμακεύειν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ὡδί. 
Ι ἔστιν δὲ τὰ δίκαια ἐν τούτοις οἷς μέτεστι τῶν ἁπλῶς 

ἀγαθῶν, ἔχουσι δ᾽ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν᾽ τοῖς μὲν 

1118, 8. ἐκεένωι ΚΡΡ (ἴογβ. τϑοῦθ) [| ὅ. οἵ --- 80. ἐστίν 
βθοϊπαθηάδ, 6588 οἱ. ἢν. [ ἀδικεῖν καὶ δικαιοπραγεῖν» ΗδΘΟΚΟΥ 
οὖ ξοτέ. Ηδ]. { θ.. τὸ δέταιον οτὰ. ΜΡ, δαὺῦ βθοϊυδοπᾶδ δαὐ τὸ δὲ- 
καιοπραγεῖν ΒΟΥΙΟΘΠ ΤΩ 6586 οἱ. ΗΘΘΟΚον Ὁ [ 8. ὧδὲὶ] ὡς δεῖ ΒΡ 
οὖ ρυ. ΟΡ Ὁ |{18. γενόμενα ΚΥΜΡ'Η5, διανεμόμενα ΟΡ ὁ [| δέκαια, 
τοῦτο γε πλέον ΤῬΒυτοίυβ [ 16. ἐλλέβορον ΓΡ ΗΒ]. οὐ οοττ.᾿ ΝΡ, 
ἐλέβορον οθῦ. οὐ ΜΙ, οὐ τυ. ΝῸὺ {[22. τὸ ροβὺ καὶ οἵην. ΠῚΡΡ οὐ, 
αὖ νἀοίον, Ηδὶ. ἢ 21. δ᾽] δὲ καὶ ΓΗ ΜΌΟΝΡΡΡ ΑἸἹά. ἐν τού- 
τοις ροβὺ ὑπερβολὴν αὐ. ΓΉΣΜΟΝΡΡ' ΑἸά. Αν. ΒΚ. ΕῪ. Βτ., 
Ῥοβὺ ἔλλειψιν ΟΡ, 

9) 

" 0 
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1187} 
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τυ 

120 Ε. 18. 11878, 28 -- - 14. 1187}, 18. 

γὰρ οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴ αὐτῶν, οἷον ἴσως τοῖς ϑεοῖς; τοῖς 

δ᾽ οὐδὲν μόριον ὠφέλιμον. τοῖς ἀνιάτως κακοῖς. ἀλλὰ πάντα 

βλάπτει, τοῖς δὲ μέχρι τού" διὰ τοῦτ᾽ ἀνθρώπινον ἐστίν.] 

»“«π-----“-“- 

{ 

περὶ δὲ ἐπιεικείας καὶ τοῦ ἐπιεικοῦς, πῶς ἔχει ἡ μὲν χ 
ἐπιείκεια πρὸς δικαιοσύνην τὸ δὲ ἐπιεικὲς πρὸς τὸ δίκαιον; 

-" , ς » 

ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν᾽ οὔτε γὰρ ὡς ταὐτὸν ἁπλῶς οὔτε ὡς 
ἕτερον τῷ γένει φαίνεται σκοπουμένοις. καὶ ὁτὲ μὲν τὸ ἐπιει- 

-" Ἁ -“ 

χὲς ἐπαινοῦμεν καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦτον, ὥστε καὶ ἐπὶ τὰ 
ἄλλα ἐπαινοῦντες μεταφέρομεν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑοῦ, τὸ ἐπιει- 

» ς -»"Ἢ ΄ - κέστερον ὅτι βέλτιον δηλοῦντες. ὁτὲ δὲ τῷ λόγῳ ἀκολουϑοῦσιν 
φαίνεται ἄτοπον εἰ τὸ ἐπιεικὲς παρὰ τὸ δίκαιόν τι ὃν ἐπαι- 

͵΄ Ἐν ᾿ " » Ἂν ἢ ᾽ νετόν ἐστιν᾽ ἢ γὰρ τὸ δίκαιον οὐ σπουδαῖον, ἢ τὸ ἐπιεικές [οὐ 
δίκαιον], εἰ ἄλλο᾽ ἢ εἰ ἄμφω σπουδαῖα. ταὐτόν ἐστιν. ἡ μὲν 

3 - Ἁ 
οὖν ἀπορία σχεδὸν συμβαίνει διὰ ταῦτα περὶ τὸ ἐπιεικές, 

ἔχει δὲ ἅπαντα τρόπον τινὰ ὀρϑῶς καὶ οὐδὲν ὑπεναντίον 
-“ Μ᾽, 

ἑαυτοῖς τό τε γὰρ ἐπιεικὲς δικαίου τινὸς ὃν βέλτιόν ἐστι δί- 
ἡ τῷ ς- » , Ἂ , ΄ τὸ , 

καιον, καὶ οὐχ ὡς ἄλλο τι γένος ον βέλτιόν ἐστι τοῦ δικαίου. 
3. Ἂν "» ι ΣΌῸΣ -" , ἐῷ ταὐτὸν ἄρα δίκαιον καὶ ἐπιεικές, καὶ ἀμφοῖν σπουδαίοιν ον- 

τοῖν κρεῖττον τὸ ἐπιεικές. ποιεῖ δὲ τὴν ἀπορίαν ὅτι τὸ ἐπι- 
κ᾿ , , ᾿) 3 κ Ἁ ΄ ; Ἅ 3 ΄ 

εἰκὲς δίκαιον μέν ἐστιν. οὐ τὸ κατὰ νόμον δέ. ἀλλ᾽ ἐπανόρ- 

ϑώμα νομίμου δικαίου. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὃ μὲν νόμος καϑόλου πᾶς, 
νὴ ᾿ 3 τ 2 -“ » ΄ τ . 

περὶ ἐνίων δὲ οὐχ οἷόν τε ὀρθῶς εἰπεῖν καϑόλου. ἐν οἷς οὖν 

15 ἀνάγκη μὲν εἰπεῖν καϑόλου, μὴ οἷόν τε δὲ ὀρθῶς; τὸ ὡς ἐπὶ 
Ἁ ; ΄ ς ΄ ε 3 -“ » Ἶ ς ’΄ 

τὸ πλέον λαμβανενι ὁ νόμος. οὔκ ἀγνοῶν τὸ ἁμαρτανόμενον. 
τ - »-»" καὶ ἔστιν οὐδὲν ἧττον ὀρθῶς" τὸ γὰρ ἁμάρτημα οὐκ ἐν τῷ 

νόμῳ οὐδ᾽ ἐν τῷ νομοθέτῃ ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει τοῦ πράγμα- 

29. τοῖς] οἷον τοῖς ΗΜ ΑΥ. || ἀνιάτως ΚΡ, ἀνιάτοις Ηδ, 
ἀνιάτοις καὶ οοῦ. Ατ. ἢ 80. διὸ τοῦτ᾽ οἱ. ΖΦ πίηροΥ, τοῦτο δὲ 
Γ᾽ καὶ τοῦτ᾽ Αὐργγυόρυῖαβ ᾧ {1187Ό0, 4. ἐπιεικὲς οὔ, δέκαιον 
εἶ ΜΙομοΙοῦαβ ΕὙ., ἐπιεικὲς οὔ, εἰ δικαίου ἄλλο οἷ. Τρ ὈΪπα8 
οὐ δίκαιον οτι. Γ ΝΡ, 560]. ΒΚ.᾽ Ἦχ. Τά. {, οὐ σπουδαῖον οἱ. Υ ΘάδΥ 
δ. εἰ οἵα. ΝΡ ! ἄλλα οἱ. Ἐν. ἢ 9. ὃν οἵα. ΚΡ ΑἸἹά. Αγ. || 12. τὸ 
οἵη. Π52ἢΞ3.5 ὁ || 18. νομίμου ρῬοβῦ δικαίου Π᾿ΝΡ, νομικοῦ Οὐογδ6Β 
160. πλεῖον ΠΡΡΙ͵ 

τῷ 

Ὁ 
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τὸς ἐστίν" εὐθὺς γὰρ τοιαύτη ἡ τῶν πρακτῶν ὕλη ἐστίν. ὅταν 
οὖν λέγῃ μὲν ὁ νόμος καϑόλου. συμβῇ δ᾽ ἐπὶ τούτου παρὰ 30 

᾿ ΄ ΄ 3 ΠΤ ἢ ς , ᾿ 
τὸ καϑόλου. τότε ὀρϑῶς ἔχει. ἢ παραλείπειν ὁ νομοϑέτης καὶ 
[2 ς -»" » ΄ » Ἁ ΕῚ , τι Ἃ ς 
ἥμαρτεν ἁπλῶς εἰπών. ἐπανορθοῦν τὸ ἐλλειφϑέν. ὁ χαν ὁ 

᾿ σελ." ἋἋ ᾿» 2 -» δ " » ἢ νομοϑέτης αὐτὸς [ἂν] εἴπεν ἐκεῖ παρών, καὶ εἰ ἤδει. ἐνομο- 
 ϑέτησεν [ἄν]. διὸ δίκαιον μέν ἐστιν, καὶ βέλτιόν τινος δικαίου, 

3 - ς -» " 3 Ἁ - Ἁ ᾿Ὶ ς - ς ’ 

οὐ τοῦ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ ἁπλῶς ἁμαρτήματος. 35 
χαὶ ἔστιν αὕτη ἡ φύσις ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς, ἐπανόρϑωμα νόμου, 
ἩΓΕ ,ὔ ᾿ } ΄ - . ᾿» " - Ἁ 
ἢ ἐλλείπει διὰ τὸ καϑόλου. τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ μὴ 

΄ . ’ [χῳ ι Ἧ τπν: ᾽ς 7 , 
πάντα κατὰ νόμον εἶναι, ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον ϑέσϑαι 

᾿ νόμον, ὥστε ψηφίσματος δεῖ. τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος καὶ 
ὃ κανών ἐστιν, ὥσπερ καὶ τῆς Δεσβίας οἰκοδομῆς ὁ μολέ- 80 
βδινος χανών᾽ πρὸς γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ λέϑου μετακινεῖται 
καὶ οὐ μένει ὃ κανών, καὶ τὸ ψήφισμα πρὸς τὰ πράγματα. 
τί μὲν οὖν ἐστιν τὸ ἐπιεικές, καὶ ὅτι δίκαιον, καὶ τένος βέλ- 
τιον δικαίου. δῆλον᾽ φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτου καὶ ὃ ἐπιεικὴς τίς 

ἐστίν. ὃ γὰρ τῶν τοιούτων προαιρετικὸς καὶ πρακτικός. καὶ 8 
ες ᾿ 2 7) " ᾿Ὶ » 3 ᾿] »] , ’ 
ὁ μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλ᾽ ἐλαττωτικός. καίπερ 1188 
Ε } ΄ 4 2 Α Α ΤΩ, [χ 
ἔχων τὸν νόμον βοηϑόν. ἐπιεικής ἐστιν. καὶ ἡ ἕξις αὕτη 

ἐπιείκεια, δικαιοσύνη τις οὖσα καὶ οὐχ ἕτέρα τις ἕξις. 

Γ [πότερον δ᾽ ἐνδέχεται ἑαυτὸν ἀδικεῖν ἢ οὔ, φανερὸν ἐκ 1ὅ 
τῶν εἰρημένων. τὰ μὲν γάρ ἐστι τῶν δικαίων τὰ κατὰ πᾶ- δ 

20. τούτω Πῦ, τούτοις ΝΌΟΝ ΑἸα. ᾿] 238. αὐτὸς Η" ΚΡΥΜῦ ἨξΒ]. 
ΑΥὐ., οὕτως ΓΝΡΡῸ ΑἸά., αὐτὸς οὕτως Τ:ΡὴῸΡ ΒΚ. Ετ. Βγ. ἢ ἂν 
οτη. ΚΡ, 560]. ϑ'πβϑιῃ, [ εἶπεν ΗΕ]. οὐ ρσυ. ΚΡ, εἶπε οουν. ΚΡ, εἴς 

ποι ὁ. 6. ΒΕ. ΒΥ. Ἐν. ᾿ ἐκεῖ οταὰ. ΚΡ αὐ. ἢ ἤδη ΠΡῊΣ ΑἸὰ. Ατ., 
 ἥδει ὁ. ὁ. ΜΙ. ΗΕ]. || 34. ἄν οτη. ΠΡ Ή ΜΡ», βροϊυδθηδατη 6856 οἱ. 
 Ἐγ. ἢ δέ διΐθ τινος δἀὰ. ΗΒ]. [ 36. ἁπλῶς --- ἁμαρτήματος] κα- 
θόλου δικαίου ἀλλὰ τοῦ νομικοῦ τοῦ διὰ τὸ καϑόλου ἁμαρτά- 
οΨοντος Ηδεὶ. [ 80. μολύβδινος ΤΡ ΑἸΑ, || 88. ὅτε Γ᾿ Π5 1} δ]. 
Ατ,, τέ τὸ ἩΜΌΝΡ ΑἸᾷ. ἢ 1138, 4. πότερον -- Ὁ, 12. τούτοις 
ϑαΐθ 11878., ὅ. οὗ δὲ ρῬοποιᾶβ, ἔπϊββθ γθοῖθ νἱάθυτιπῦ Ζ6116᾽ 8}11- 
α6, Β'τη τ] ἰϑηηθ ΠΟῚ Ταϊπ 5 τϑοῖθ μ8 606 οτηπῖδ ΒΟ πάθη 8, 8888 
Ἰηξο]]οχιῦ Νορίθιϊαβ, βθὰ νἱσχ σϑοΐθ εἷβ, αὐ Επᾶριπο ὑσὶ απ, 
ΟὈΙοαυϊζαν (οὗ. 1188, ὁ βααᾳ. οὕτα Εἰ. Ε.. 12408, 18 5644. 117 5αᾳ. 
1294 Ὁ, 21 8α4.). 



122 Ε. 15. 1188, 6 --- 1188, 28. 
α 

3 Α ς Α - ΄ ’ 3 Φ σαν ἀρετὴν ὑπὸ τοῦ νόμου τεταγμένα, οἷον οὐ κελεύει ἀπο- 
«- 

χτιννύναι ἑαυτὸν ὃ νόμος, ἃ δὲ μὴ κελεύει, ἀπαγορεύει. ἔτι 3 
Ω’ Ἁ }Ὶ [4 4 ὅταν παρὰ τὸν νόμον βλάπτῃ (μὴ ἀντιβλάπτων) ἕκών, ἀδὲ- 

“ ᾿ ς ξ κεῖ, ἑκὼν δὲ ὁ εἰδὼς καὶ ὃν καὶ ᾧ᾽ ὃ δὲ δι’ ὀργὴν ἑαυτὸν 
Α δ κ - -" .} } 3 Α [έ « 9 - 10 σφάττων ἑκὼν τοῦτο δρᾷ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὃ οὐκ ἐᾷ 

ς ἍΝ. Ὁ »-Ό-» Φ Α , μ᾿ ΔΕ ΄ ΘΝ ᾽ ῳ 

ὁ νόμος᾽ ἀδικεῖ ἄρα. ἀλλὰ τίνα; ἢ τὴν πόλιν, αὕτον δ᾽ οὔ; 8 

ἑκὼν γὰρ πάσχει, ἀδικεῖται δ᾽ οὐδεὶς ἑκών. διὸ καὶ ἡ πόλις 
-»" 3 - ξημιοῖ, καί τις ἀτιμία πρόσεστιν τῷ ἑαυτὸν διαφϑείραντι ὡς τὴν 

’ 9 - Ε Ψ ΔΝ [4 δ ῪΝ - Α Α 

πόλιν ἀδικοῦντι. ἔτι καϑ'᾽ ὁ ἄδικος μόνον ὁ ἀδικῶν καὶ μὴ 4 

1 ὅλως φαῦλος. οὐκ ἔστιν ἀδικῆσαι ξαυτόν (τοῦτο γὰρ ἄλλο 
2 , ΠΝ, ΄ ΘΒ Ω Α [χὰ ς [4 ἐκείνου᾽ ἔστιν γάρ πως ὃ ἄδικος οὕτω πονηρὸς ὥσπερ ὁ δειλός, 

ἀλρνιν βω 1: ἂν δ᾽ ᾿ Ὁ γι ᾿ , ἢ 
οὐχ ὡς ὕλην ἔχων τὴν πονηρίαν, ὥστ᾽ οὐδὲ κατὰ ταύτην ἀδι- 

κεῖ)" ἅμα γὰρ τῷ αὐτῷ ἂν εἴη ἀφῃρῆσϑαι καὶ προσκεῖσϑαι τὸ 
ἰ ΑΕΡΑΣ βὲΦ - Α 3 ΄ 3 ᾽ ᾿ δ ’ὔ 3 4 

αὐτό᾽ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν πλείοσιν ἀνάγκη εἶναι 

20 τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. ἔτι δὲ ἑκούσιόν τε καὶ ἔκ προαι- ὅ 
Η , ς ᾿ ΄ ᾿" ἡ." } ϑι Ὁ ον ρέσεως καὶ πρότερον (ὃ γὰρ διότι ἔπαϑεν. καὶ τὸ αὐτὸ ἀντι- 

- 3 Ὁ 38 νὰ ς κι γ,δ ΄ ι 2 κν δ Ι 
ποιῶν οὐ δοκεῖ ἀδικεῖν)" αὐτὸς δ᾽ ἑαυτόν, τὰ αὐτὰ ἅμα καὶ 

πάσχει καὶ ποιεῖ. ἔτι εἴη ἂν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι. πρὸς δὲ 6 
τούτοις. ἄνευ τῶν κατὰ μέρος ἀδικημάτων οὐδεὶς ἀδικεῖ, μοι- 

95 χεύει δ᾽ οὐδεὶς τὴν ἑαυτοῦ οὐδὲ τοιχωρυχεῖ τὸν ἑαυτοῦ τοῖ- 
4.1 ’ Ἁ - [χὰ Α ΄ Ἁ Φ Α 

χον οὐδὲ κλέπτει τὰ ἑἕαυτοῦ. ὅλως δὲ λύεται τὸ ἕαυτὸν 

ἀδικεῖν κατὰ τὸν διορισμὸν τὸν περὶ τοῦ ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι. 
[φανερὸν δὲ καὶ ὅτε ἄμφω μὲν φαῦλα, καὶ τὸ ἀδὲ- τ 

6. ἀποχτενεῖν ἑαυτὸν Ν, ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι ΤΌ», ἕαυ- 
τὸν ἀποκτενεῖν ἨΔ ΜΡ ΑἸά., ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι δαὺ ἑαυτὸν 
ἀποκτενεῖν Τ', ἑαυτὸν ἀποκτείνειν Ηρ]., ἀποχτείνειν ἑαυτὸν ΜΙ. ] 
9. ᾧ] ὡς ΓΗ͂Σ Μ'ΝῸΡΡ ΑἸά. Ατ. ), ὥς οουν." ΚΡ 10. λόγον 
νόμον ΓΠ ΗΝ ΑἸ. Ατ. ΜΙ.) || 14. μόνον ὁ Τιδτα ΙηυΒ, ὃ 
μόνον οατῃ οοὐϊοῖθαβ ΑἸά, ΜΙ. Ατ. ΒΚ. Εν. ἴα. [[| 1ὅ. ἁπλῶς ΚΟῸ 
τοῦτο -- 11. ἀδικεῖ 5601. Ηδιηρκίυ ἢ 11. ἀδικεῖ] ἀδικεῖ ἂν ΚΡ, 

ἢ (ἔσται τὸ αὑτὸν» ἀδικεῖν οἱ. Βγ. {Α18. τὸ αὐτὸ ὧν εἴη Τῦ Ιὰ. 
Ϊ (ἴοτέ. τϑοΐθ), ἂν τῷ αὐτῷ εἴη ΚῸΡΡ» Βκ. Ετ. Εν. ὁ ἡ τῷ αὐτῷ 

ΕἾ ΠΡΙῊΉΣ 14. (ἔουνῦ. τοῦθ) ὁ {Ἀ122. καὶ οὔὰ. ῦῸν [| 28. ἔτι --- ᾿ 
Ϊ ἀδικεῖσθαι 560]. Βτ. | 21. ἀκουσίως Τιδταθίπαβ [| 28, φανερὸν --- 
ἢ ν, ὅ. ἀποθανεῖν ροβϑὺῦ Ὁ, 18. τούτοις {τὶ. Ηδθοῖκον ἢ δ᾽ ὅτι καὶ 
" ΠνΉΒΟν,͵ 

σῆς 
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Ε. 16. 118388, 239 -- 1138}, 18. 128 

κεῖσϑαι καὶ τὸ ἀδικεῖν᾽ τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον τὸ δὲ πλέον 
ἔχειν ἐστὶν τοῦ μέσου καὶ ὥσπερ ὑγιεινὸν μὲν ἐν ἰατρικῇ; 80 
εὐεχτικὸν δὲ ἐν γυμναστικῇ. ἀλλ᾽ ὅμως χεῖρον τὸ ἀδικεῖν" 
τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν μετὰ κακίας καὶ ψεκτόν, καὶ κακίας 
Ἃ - ς - Ἃ ΄ 3 Α [χ2 ᾿ ἢ τῆς τελείας καὶ ἁπλῶς ἢ ἐγγύς (οὐ γὰρ ἅπαν τὸ 
ἑκούσιον μετὰ κακίας), τὸ δ᾽ ἀδικεῖσϑαι ἄνευ κακίας 

3 “- Ἐ -»" καὶ ἀδικίας. καϑ'᾽ αὑτὸ μὲν οὖν τὸ ἀδικεῖσθαι ἧττον φαῦ- 8 
λον, κατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ οὐδὲν κωλύει μεῖζον εἶναι κακόν. 1τ188ν 
»] 2 Φ κ - ; ᾿, Ἁ -“ ΄ » ἀλλ᾽ οὐθὲν μέλει τῇ τέχνῃ, ἀλλὰ πλευρῖτιν λέγει μείξω 

’ Φ 26 “4 Ἁ 

νόσον προσπταίσματος" καίτοι γένοιτ᾽ ἄν ποτε ϑάτερον κατὰ 

συμβεβηκός, εἰ προσπταίσαντα διὰ τὸ πεσεῖν συμβαίη ὑπὸ 
τῶν πολεμίων ληφϑῆναι καὶ ἀποϑανεῖν.] δ 

᾿ . κ κι ε ’ ΕΣ 3 ᾿] -" κατὰ μεταφορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητα ἔστιν οὐκ αὐτῷ 
Ἁ ον ’ 3 Ἁ -" 3 - ,ὔ 2 - } ΄ 

πρὸς αὑτὸν δίκαιον ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν. οὐ πᾶν δὲ δίκαιον 

ἀλλὰ τὸ δεσποτικὸν ἢ τὸ οἰκονομικόν᾽ ἐν τούτοις γὰρ τοῖς 
- -" » 

λόγοις διέστηκε τὸ λόγον ἔχον μέρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἄλο- 
γον. εἰς ἃ δὴ βλέπουσι καὶ δοκεῖ εἶναι ἀδικία πρὸς αὑτόν, ὅτι 10 
[ἐν] τούτοις ἔστιν πάσχειν τι παρὰ τὰς ἑαυτῶν ὀρέξεις" ὥσπερ 

3 ἽΨ ἐπ ΄ ἷ } ὅλλ' λ δ ΄ ᾿ 
οὖν ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ εἶναι πρὸς ἄλληλα δίκαιόν τι καὶ 

΄’ 

τούτοις. 5] 

Ο 929. πλεῖον Πδὸ || 80. τὸ δὲ δικαιοπραγεῖν ἴσον καὶ μέσον 
Ῥοβὺ μέσου δά. Ηδ]., τὸ δὲ δικαιοπραγεῖν μέσον ΒδβδονῖτιΒ 
πᾷ δι τϑοὐθ) [[ καὶ --- ξΞ1. γυμναστικῇ 5601. Ἐτ. [ὅπερ 

εἰν ὥσπερ οοα. Τιϑιηθϊπὶ, ὅπερ Οἰΐαπίαβ ἢ ὑγιεινοῦ --- 81. 
εὐεχτικοῦ ΑἸὰ. [ 82. ἦν ροβὺ ψεχτὸν δϑα. Ηδ ΜῸΝ» ΑἹ. 84. 

τὰ κακίας εαββουῖαβ, μετὰ ἀδικίας ΓΤ Π ΑἸά. ΗΕ]. Ατ. ΒΚ. ΕἸ. 
τ. ἴα. ἢ 1188, 1. εἶναι δα. Μὸν Ηδθ]. οὐ δπέθ μεῖζον ΑἸὰ, ΜΙ. 

Ατ., οἵα. ΓΠΊΉΗΞΝΡΟΥ ἢ ὅ. ἢ Πὸ, καὶ 6. ο. Ηδ]. Ατ. ἢ 6. οὐκ 
αὐτῶ ΤΙ ΝΡ, οὐχ αὑτῶι ΠΑ ΜΡ Ατ., οὐχ αὐτὸς Ηδ, αὐκ αὐτοῦ 
Ἱ, οὐκ αὐτὸ ΑἸά. [[9. μέρος ροβὺ ψυχῆς Τιν, οτι. ΚΡ, 6. 6. δ. 
ΜῈ. Ατ. {|ᾷ[10. καὶ οἴῃ. ΤΡῸΡ ΑἸἹά. Ηδὶ]. Ασὐ. ἢ 11. ἐν 5866]. Τα. ἢ 
12, εἶναι Βοοϊυἀοηθτη 6858 οἱ. Ζ6}]1α8. 



124 Ζ. 11 1188}, 156 -τ δ 1198; 8; ; 
3 

Ζὲ ; 

1 [περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἠϑικῶν Ζ 
10 ἀρετῶν διωρίσϑω τὸν τρόπον τοῦτον᾽ ἐπεὶ δὲ τυγχάνομεν τ 
18 πρότερον εἰρηκότες ὅτι δεῖ τὸ μέσον αἱρεῖσϑαι καὶ μὴ 

τὴν ὑπερβολὴν μηδὲ τὴν ἔλλειψιν, τὸ δὲ μέσον ἐστὶν 
ς ς ς ψ ᾿ , “-“ , , 

80 ὡς ὃ λόγος ὃ ὀρϑὸς λέγει. τοῦτο διέλωμεν. ἐν πάσαις 
" “" ν ’ [κ᾿ ’ ᾿ ᾿ » ΝΜ 

γὰρ ταῖς εἰρημέναις ἕξεσιν, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 
ΕΣ } κι 3 Ἵ ς δι ῇ ᾿ ἔστιν τις σχοπὸς πρὸς ὃν ἀποβλέπων ὃ τὸν λόγον ἔχων 
ἐπιτείνει χαὶ ἀνίησιν, καί τις ἔστιν ὅρος τῶν μεσοτήτων; 
ἃς μεταξύ φαμὲν εἶναι τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, 

ΒΩ Ἁ , »} λῚ ΄ 

45 οὔσας κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. ἔστι δὲ τὸ μὲν εἰπεῖν οὕτως 5. 
ἀληϑὲς μέν, οὐθὲν δὲ σαφές. καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπι- 

μελείαις, περὶ ὅσας ἔστιν ἐπιστήμη. τοῦτ᾽ ἀληϑὲς μὲν εἰπεῖν, 
ε » -" “« 3 ὅτε οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω δεῖ πονεῖν οὐδὲ ῥαϑυμεῖν, ἀλλα 

Α , , ς ς 3 } ΄ δ - κ ΄ ΕΣ »Μ τὰ μέσα καὶ ὡς ὃ ὀρϑὸς λόγος" τοῦτο δὲ μόνον ἔχων ἄν 
80 τις οὐδὲν ἂν εἰδείη πλέον. οἷον ποῖα δεῖ προσφέρεσϑαι πρὸς 
τὸ σῶμα, εἶ τις εἴπειεν ὅτι ὅσα ἡ ἰατρικὴ κελεύει καὶ ὡς 

: 

ϑμμδδδόσνιο,.. ὡδοδοδ»,: νι δϑάρω.ν. 5.......ϑ.ϑὅβ.ἢ 
Ν 

ὃ ταύτην ἔχων. διὸ δεῖ καὶ περὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἕξεις μὴ εἶ 

μόνον ἀληϑὲς εἶναι τοῦτο εἰρη αϑοῦ, ἀλλὰ καὶ διωρισμένον 

84 τίς τ᾽ ἐστὶν ὃ ὀρϑὸς λόγος καὶ τούτου τίς ὅρος. 

2 τὰς δὲ τῆς ψυχῆς ἀρετὰς διελόμενοι τὰς μὲν εἶναι α 

ϑ0. ΥΓΚΌΜΡ τὰ ΠΡ ΟΡι κα 15 
1188}, 1. περὶ -- 10. τοῦτον οὔτὰ Ἰ1ΌτῸ ριϑθοθαθηΐθ θοη- : 

ἰαηραπὺ [οπέθβ δὲ δαϊ ίομθδ ! τῶν ροϑὺ ἄλλων δα. ΠΡ ΗΒΝΡΡΡ 
ΑἸᾷ. ΒΚ. Εν. ἢν. ! ἠϑικῶν οτι. ΗΣ ΜΟῚ || 18. καὶ οἵη. ΚΡ ΑΙ, 
ΗΒ]. ἢ μήτε ΓΜΡ ΑΙὰ., μηδὲ ΟΡ, μὴ ὁ. ο. Η6]. Ι. 19. μήτε ΓῚ» 
ΜΡ ΑΙ, [ 30. διέλϑωμεν οἰ. βρϑηρθιαβ ! ἐν ὁπ. ΠΡ ΜῸ Ἀν ἢ 
81. εἴπειέν Νῆ, εἴποιεν ΠῊΣ ΑἸ]ά. Ἵ ΓᾺ ἀληϑῶς ΓᾺΡ ΑἸά. ΑΥ,, 
ἀληϑὲς οβὲ. Ἐπ. Ι τοῦτο] τοῦτο τὸ  8ὅ. τὰς --- 1189, 8, 
οὕτως δἸξοτδτα ΤΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙΙ 6888 δηὐθοθαθηνίθτη 10. ἐπεὶ (ἐϑοὔϊα8 
16. περὶ) «-- 84. ὅρος, αὰδθ ἴδπι ΒΙΊΘΟΚΗΘΥ αἱϑουῖαβ βοθαπθηαμι 
ΥΘΟΘΒΙΟμΐ8 ἰηἰδίπτη 6886 ἀθυηοηβϑίγαγθ οομδύμβ θβὺ, τηοπυϊῦ Ηδ8- 
ΒΟΥΙΌΒ, οὗ ἢδθο αὐϊάθτῃ Ῥοβίθιυϊουν Αὐϊβυούθ!!β, Ῥηοτα 1118 ΕἸ ἀΘΤΩΙ 
6880 νἱάθπέαν, ν. Ῥγοϊορρ. [| δὲ Γ' ΜΡ, δὴ ὁ. ὁ. Ατ. ΒΚ. ΕὙ. Βν. 
1ῃ ἰοχίμ {} διελόμενοι] διείλομεν καὶ Γ᾿ Αἰὰά. ἂν. 

Ε 
 - 

' 







2. ἃ. 11898., 1 -τ 1189, 26. 190 

᾿ τοῦ ἤϑους ἔφαμεν τὰς δὲ τῆς διανοίας. περὶ μὲν οὖν τῶν 1139. 

 ἠϑιχῶν διεληλύϑαμεν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν; περὶ ψυχῆς 

5 πρῶτον εἰπόντες, λέγωμεν οὕτως. πρότερον μὲν οὖν ἐλέχϑη 

δύ᾽ εἶναι μέρη τῆς ψυχῆς, τό τε λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλο- 
ἐρᾷ Ἀκ᾿ νῦν δὲ περὶ τοῦ λόγον ἔχοντος τὸν αὐτὸν τρόπον διᾶι- 

“ρετέον. καὶ ὑποκχείσϑω δύο τὰ λόγον ἔχοντα, ἕν μὲν ᾧ 
ϑεωροῦμεν τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ὅσων αἵ ἀρχαὶ μὴ ὅν 

, Ω » « " ξ πὰ ΄ Εἰ κ ᾿ 
δέχονται ἄλλως ἔχειν, ἕν δὲ ᾧ τὰ ἐνδεχόμενα" πρὸς γὰρ 
τὰ τῷ γένει ἕτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἕτερον τῷ 
γένει τὸ πρὸς ἑκάτερον πεφυκός. εἴπερ καϑ᾽ ὁμοιότητά τινα 19 

ὃ χαὶ οἰκειότητα ἡ γνῶσις ὑπάρχει αὐτοῖς. λεγέσϑω δὲ τού- 
τῶν τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ λογιστικόν᾽ τὸ γὰρ βουλεύε- 

᾿σϑαὰι καὶ λογίζεσθαι ταὐτόν, οὐδεὶς δὲ βουλεύεται περὶ 
- Ἁ ’ » ᾿ Ο’ " [ Ρ] 

τῶν μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν. ὥστε τὸ λογιστικόν ἐστιν 

ἕν τι μέρος τοῦ λόγον ἔχοντος. ληπτέον ἄρα ἑκατέρου τού- 1 
ε ’ δ ἐξ ὃ ᾿ ᾿ νὰ , ε΄ ο 

τῶν τίς ἡ βελτίστη ἕξις" αὐτὴ γὰρ ἀρετὴ ἑκατέρου. ἡ ὃ 

τ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον. τρία δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ 
τὰ κύρια πράξεως καὶ ἀληϑείας. αἴσϑησις νοῦς ὄρεξις. τού- 
τῶν δ᾽ ἡ αἴσϑησις οὐδεμιᾶς ἀρχὴ πράξεως" δῆλον δὲ τῷ 
τὰ ϑηρία αἴσϑησιν μὲν ἔχειν πράξεως δὲ μὴ κοινωνεῖν. 30 
ΡΩ ΧΕ 2 , ΄ " 3 ΄ - ᾿ 
ἔστιν δ΄ ὁπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις καὶ ἀπόφασις, τοῦτο ἐν 
᾽ , ᾿ ἄν ν δῶν Ἀγ δ» ἃ τ τὰ . ὦ 
ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή" ὥστ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἠϑικὴ ἀρετὴ ἕξις 

προαιρετική, ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική, δεῖ διὰ 
-" ΄ ΄ 3 - ι ι » 2 ’ ΕΣ 

ταῦτα τόν τε λόγον ἀληϑῆ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὀρϑήν. εἴς 

πὲρ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι 30 
Ἁ κ ΄ [2 κ 53 ς ; Α ς 3 ΄ 

τὴν δὲ διώκειν. αὐτὴ μὲν οὖν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀληϑειὰ 

σι 

- 

11898, 8. λέγωμεν ΚΡ ΑἸα., λέγομεν οϑῦ. ἢ οὕτως βθοϊαᾶθη- 
ἄστη 6886 οἱ. ϑρϑηρβϑιῖτβ ᾿ οὖν ὉΠ. “εἰς ! 4. εἶναι Ῥοϑῦ μέρη ΠῚ 
ὅ. ἄλογον κα Ματγεΐαβ, ἄλογον, ὧν ἤδη διώρισται τὸ ἄλο- 
γον Υ6] Β11η116 αὐὰ οἱ. ϑΡΘηρ 18 Ι 1. ὅσω» ὧν ΓῚ» 
Μν ΑἸά. ΑΥ. (Οοτϑθ8) || 8. ᾧ τὰ ἐνδεχόμενα] τῶν ἃ ἐνδέχονται 
Κυ, ὧν ἐνδέχονται ὕοταθβ ἴ 12. λογικόν Π' (οτχ. το. ΚΡ) | 18. 
νοῦς Ῥοβῦ ὄρεξις ἐν. ΞρΘηρθ!αβ ἢ 24, ταῦτα] μὲν ταῦτα Π᾿, 
ταῦτα ῥὲν ΚΟΊ. 



126 Ζ. 2. 1189, 27 --- ὃ. 1189}, 14. ᾿ 

πρακτική, τῆς δὲ ϑεωρητικῆς διανοίας καὶ μὴ πρακτικῆς 

μηδὲ ποιητικῆς τὸ εὖ καὶ κακῶς τἀληϑές ἐστιν καὶ ψεῦδος" 
τοῦτο γάρ ἐστιν παντὸς διανοητικοῦ ἔργον, τοῦ δὲ πρακτικοῦ 

80 καὶ διανοητικοῦ ἡ ἀλήϑεια ὁμολόγως ἔχουσα τῇ ὀρέξει 
τῇ ὀρϑῇ. [πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις, ὅϑεν ἡ κίνη-: 
σις ἀλλ᾽ οὐχ οὗ ἕνεκα; προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος 

ὁ ἕνεκά τινος᾽ διὸ οὔτ᾽ ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὔτ᾽ ἄνευ, 

ἠϑικῆς ἐστιν ἕξεως ἡ προαίρεσις" εὐπραξία γὰρ καὶ τὸ 

8ὅ ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἤϑους οὐκ ἔστιν.] διά-! 

νοια δ᾽ αὐτὴ οὐϑὲν κινεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ἕνεκά του καὶ πρακτική. 

1189 αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει" ἕνεχα γάρ του ποιεῖ 

πᾶς ὃ ποιῶν, καὶ οὐ τέλος ἁπλῶς ἀλλὰ πρός τι καί 

τινὸς τὸ ποιητόν. ἀλλὰ τὸ πρακτόν" ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος». 

ἡ δ᾽ ὄρεξις τούτου. [διὸ ἢ ὀρεκτικὸς νοῦς ἡ προαίρεσις. 

ὅ ῇ ὕρεξις διανοητική . καὶ ἡ τοιαύτη ἀρχὴ ἄνϑρωπος. οὐκ ἐ 

ἔστιν δὲ προαιρετὸν οὐδὲν γεγονός, οἷον οὐδεὶς προαιρεῖται, 

Ἴλιον πεκορθηκέμαε; οὐδὲ γὰρ βουλεύεται περὶ τοῦ γεγο- 

νότος ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐσομένου καὶ ἐνδεχομένου, τὸ δὲ γε- ᾿ 

γονὸς οὐκ ἐνδέχεται μὴ γενέσϑαι᾽ διὸ ὀρϑῶς ᾿4γάϑων 

10 μόνου γὰρ αὐτοῦ καὶ ϑεὸς στερέσπεται, 
ἀγένητα ποιεῖν ὥσσ᾽ ἂν ἦ πεπραγμένα. 

ἀμφοτέρων δὴ τῶν νοητικῶν μορίων ἀλήϑεια τὸ ἔργον. καϑ᾽ ἃς 
53 ΄ [ 2 ΄ ΄ δ 2 Ὑπ25. -» 

οὖν μάλιστα ἕξεις ἀἁληϑεύσει ἑκάτερον, αὗται ἀρεταὶ ἀμφοῖν. 

8 ἀρξάμενοι οὖν ἄνωθεν περὶ αὐτῶν πάλιν λέγωμεν. 

80. ἡ οἴι. Π' || 81. πράξεως -- Ὁ, 11. πεπραγμένα 5θο]ὰ- 
ἀθηᾶδ 6886 οἱ. Βγν,, --- 8ῦ. ἔστιν οὔ Ὁ, ἃ, διὸ 5: τ πεπραγμένα 
8601. ϑαβοιη.: Βδιηβϑ Θ Τα 51] βθααὶ ᾽χη 88, Ἰαοιπα 5᾽πηὰ] βύω-. 
ὑπθηᾶδ νἱἀθύαγ, αὐ Θχμδαβίδ εἰ τα θ]ἷου τοῦ ποιεῖν οὐ τοῦ πράτ- 
τεῖν ἀαϑτῃ απδθ Ἰοσιύαν 8 -- ", 4 ἀἰδεϊποίϊο || 86. αὐτὴ ΓΈα, 
αὕτη ΚΌΓΡ ΑἸᾶ. Ατ. οὐ ἴον. Μυ0» Ι 1189, 1. τον γὰρ Μῦ, 
γὰρ τούτου Τ' ΑἸά. {|| 2. καὶ --- 8. πρακτόν ϑουταρίδ, 580 τααϊοαῦ 
Ὑναἰύου (96η. 110{.-2. 1877. ». 28) [[ καὶ οὐ] ἀλλ᾽ οὐ εἶϑαβοια, μ᾿" 
8. ποιητικόν ΜΡ ἢ ἀλλ᾽ οὐ ἕω ἢ Ἐπ. ΑΥὐ, Εύ,, ἀλλ᾽ οὗ το ΚΡΗ 
ἄλλο οἱ. Κυϊβομῖπβ, ἀλλὰ καὶ ΜΡΈΊ(Ι τὸ οἴῃ. ΚΡ [ πρακτικόν ΝΡ Ϊ 
18. ἀληϑεύει Τ᾽ Πὶ ΑἸὰ. Αν. 







πε υ.... 

ἮΝ 
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᾿ ἔστω δὴ οἷς ἀληϑεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφάναι ἢ ἀποφάναι, πέντε 15 
τὸν ἀριϑμόν᾽ ταῦτα δ᾽ ἐστὶν τέχνη ἐπιστήμη φρόνησις σο- 
φία νοῦς ὑπολήψει γὰρ καὶ δόξῃ ἐνδέχεται διαψεύδεσϑαι. 

᾿ ἐπιστήμη μὲν οὖν τί ἐστιν, ἐντεῦϑεν φανερόν, εἰ δεῖ 
ϑ " ᾿ ᾿ 3 -" » ε ΄ 
ἀχριβολογεῖσϑαι καὶ μὴ ἀκολουϑεῖν ταῖς οὁμοιότησιν. πᾶν- 

τες γὰρ ὑπολαμβάνομεν, ὃ ἐπιστάμεϑα, μὴ ἐνδέχεσθαι 30 
ἄλλως ἔχειν" τὰ δὲ ἐνδεχόμενα ἄλλως. ὅταν ἔξω τοῦ ϑεω- 

ρεῖν γένηται, λανϑάνει εἰ ἔστιν ἢ μή. ἐξ ἀνάγκης ἄρα 
ἐστὶν τὸ ἐπιστητόν. ἀΐδιον ἄρα᾽ τὰ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὄντα 
ε » ’ 2» , " 9» ΧΕ ὙΠ 
ἁπλῶς πάντα ἀΐδια. τὰ δὲ ἀΐδια ἀγένητα καὶ ἀφϑαρτα. 

8 ἔτι διδαχτὴ πᾶσα ἐπιστήμη δοκεῖ εἶναι, καὶ τὸ ἐπιστητὸν 35 
μαϑητόν. ἐκ προγινωσκομένων δὲ πᾶσα διδασκαλία, ὥσ- 
πὲρ καὶ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς λέγομεν᾽ ἣ μὲν γὰρ δι’ ἐπα- 
γωγῆς, ἣ δὲ συλλογισμῷ: ἡ μὲν δὴ ἐπαγωγὴ ἀρχή ἐστιν 
καὶ τοῦ καϑύλου. ὁ δὲ συλλογισμὸς ἐκ τῶν καϑόλου. εἰσὶν 
ἄρα ἀρχαὶ ἐξ ὧν ὃ συλλογισμός, ὧν οὐκ ἔστε συλλογι- 30 

ἃ σμός" ἐπαγωγὴ ἄρα. ἡ μὲν ἄρα ἐπιστήμη ἐστὶν ἕξις ἀπο- 
δειχτική. καὶ ὅσα ἄλλα προσδιοριζόμεϑα ἐν τοῖς ἀναλυτι- 
κοῖς ὅταν γὰρ πὼς πιστεύῃ καὶ γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν αἵ 
ἀρχαί, ἐπίσταται" εἰ γὰρ μὴ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος, 
κατὰ συμβεβηκὸς ἕξει τὴν ἐπιστήμην. 8 

περὶ μὲν οὖν ἐπιστήμης" διωρίσϑω τὸν τρόπον τοῦτον. 4 
τ τοῦ δ᾽ ἐνδεχομένου ἄλλως ἔχειν ἔστι τι καὶ ποιητὸν καὶ τ:406 
5 πραχτόν. ἕτερον δ᾽ ἐστὶν ποίησις καὶ πρᾶξις (πιστεύομεν 
δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις) ὥστε καὶ ἡ 
μετὰ λόγου ἕξις πραχτικὴ ἕτερόν ἐστι τῆς μετὰ λόγου ποιη- 

16. ἡ οἵη. ΠῚ’ [Π 16. τέχνη Ῥοβὺ ἐπιστήμη ἐτὶ. ϑρΘηρθ αι ἢ 
24. ἀίδια πάντα ΜῈ ΑἸὰᾷ., πάντα ἀΐδια οοἷ. Ἐπ. ἢ 26. ἡ ἁπᾶσα 
Π'᾿' (ἔουβ. τϑοῦθ), πᾶσα 6. ο. Επ. ΗΕ]. Ατ. Π 21. ελέγομεν ΓΜ 
ΑἸΙὰ. Ατ. (9), λέγομεν 6. 6. Ηδ]. ἢ 28, ἀρχῆς ΠΤ, ΑἸά. Ατ., πϑβοῖο 
ἀπ τϑοῖθ (ἀπ ϊξαῦ οἰΐαηι Βοπίἐζιαβ πᾶ. ἀν. 2648, 8), ἀρχή ὁ. ο. 
Ἐπ. Ηδ]. ! 29. καὶ τα. Γ(), καὶ {πίστωσις) 6χ Επι. οἱ. Μυχο- 
ὅτ ᾿ 81. ἐπαγωγὴ ἄρα 566]. ΤτοπἀΘ]θη ατρίαβ ΒΚ.3 (ρϑυρθσϑιη) 
11408,, 4. μετὰ λόγου --- λογιστική : Ῥ6Υ ο. 4. ὅ. λόγος ορροπίξῃν 
νῷ, οἵ. 11618, 17: τῆοτθοὸ Βοο, π6 κατὰ τὸν λόγον δχρθοῖΐϑβ (οἴ. 



198 Ζ. 4. 1140, ὅ -- ὅ. 1140 8, 27, 

: ( 
5 τικῆς ἕξεως. διὸ οὐδὲ περιέχεται ὑπ᾽ ἀλλήλων" οὔτε γαρ 
ἡ πρᾶξις ποίησις οὔτε ἡ ποίησις πρᾶξις ἐστίν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ 3 
οἰκοδομικὴ τέχνη τίς ἐστιν καὶ ὅπερ ἕξις τις μετὰ λόγου 
ποιητική, καὶ οὐδεμία οὔτε τέχνη ἐστὶν ἥτις οὐ μετὰ λό- 
γου ποιητικὴ ἕξις ἐστίν, οὔτε τοιαύτη ἣ οὐ τέχνη, τὸ αὐτὸ 

10 ἂν εἴη τέχνη καὶ ἕξις μετὰ λόγου ἀληϑοῦς ποιητική. ἔστιν 4 
δὲ τέχνη πᾶσα περὶ γένεσιν, καὶ τὸ τεχνάξειν [καὶ] ϑεω- 
ρεῖν ὅπως ἂν γένηταί τι τῶν ἐνδεχομένων καὶ εἶναι καὶ 
μὴ εἶναι, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντε ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ 

ποιουμένῳ᾽ οὔτε γὰρ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων ἢ γιγνομένων ἡ 
16 τέχνη ἐστίν, οὔτε τῶν κατὰ φύσιν" ἐν αὑτοῖς γὰρ ἔχουσι 

ταῦτα τὴν ἀρχήν. [ἐπεὶ δὲ ποίησις καὶ πρᾶξις ἕτερον, 
ἀνάγκη τὴν τέχνην ποιήσεως ἀλλ᾽ οὐ πράξεως εἶναι.) καὶ 
τρόπον τινὰ περὶ τὰ αὐτά ἐστιν ἡ τύχη καὶ ἡ τέχνη. κα- 
ϑάπερ καὶ ᾿4γάϑων φησὶν 

Ὡἱ Μ 

30 τέχνη τύχην ἔστερξε καὶ τύχη τέχνην. 

σ» ἡ μὲν οὖν τέχνη, ὥσπερ εἴρηται. ἕξις τις μετὰ λόγου ἀλη- 
ϑοῦς ποιητική ἐστιν, ἡ δ᾽ ἀτεχνία τοὐναντίον μετὰ λόγου 
ψευδοῦς ποιητικὴ ἕξις, περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν. 

ὅ περὶ δὲ φρονήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, ϑεωρήσαντες Υ 
3ὅ τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμους. δοκεῖ δὴ φρονίμου εἶναι τὸ 

δύνασϑαι καλῶς βουλεύσασϑαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαϑὰ καὶ 

συμφέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν ἢ 

ϑυβθιῃ. ῬΒ110]. Αηχ. ὙΠ). 1876. Ρ. 186. ῃ. 7), πθνθ οὰμπῃ θοθ- 
ΥἹΩΡΊΟ (16 Κυπδθθηγθ 68 Αὐϊϑίοῦ., θη. 1876, ρ. 41 864.) Βᾶθο 
ἄυο οδριύα Ὑϑμθιηθηῦον δἀα]φογαία, δὔαπθ Ὁ ἴρ80. Αν]βυοῦβὶθ 
τέχνης οὖ φρονήσεως ἀοβ Ἰοπ68 810 Ῥούϊα8 βουιρύδϑ Θ586: ἕξις 
ἀληϑῶς λογιστικὴ περὶ τῶν ποιητῶν οὐ ἕξις ἀληϑὴς λογιστικὴ 
περὶ τῶν πρακτῶν ΒΒΡΙΟΘΙΙΒ |} ὅ. διὸ] καὶ ΓΠ" ΑΙά. οὖ, αὖ νἱ- 
ἀθούαν, Ατ. { περιέχονται Μ᾽ ΒΚ. Εν. Βυ. ἢ! 17. ὅπερ ΟτΏ. ΓΩ), 
βθοϊπἀοπάυτη δαῦ 1ῃ ὥσπερ ταπίαπᾶτπτη 6586 οἱ. Οοτδθβ [[ 9. τὸ 
αὐτὸ ΚΡ, ταὐτὸν ο. ο. ΒΚ. ΕῪ. Βγ. 11]. καὶ 560]. Μυγοῦαβ ΒΚ." Εν. 
Ἐν. || 12. γίνηταί ϑαδοια. ἢ! 14. ἣ οὔα, Π5} 10. ἐπεὶ --- 17. εἶναι 
8601. Βιαββογυῖαβ ἢ 18, ταῦτ᾽ Π', τὰ αὐτά ο. ο. ἔπ. Ηθ]. Αγ. [} 
2ὅ. δὴ] οὖν Μ', δὲ Γ' ΑἸ]ά. [[ 27. ἢ οτι. ΚΡ ΤΡ, ο. α. ᾷᾶ. Ἐπ. Ἠδ]. ΑΥ. 
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ἢ » 3 -»" - 
᾿Ξ πρὸς ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ξῆν ὅλως. σημεῖον 
᾿ς δ᾽ ὅτι καὶ τοὺς περὶ τὲ φρονίμους λέγομεν, ὅταν πρὸς τέλος 

- τ [χὰ [κέ 

ο΄ τι σπουδαῖον εὖ λογίσωνται, ὧν μὴ ἔστιν τέχνη. ὥστε καὶ ὅλως 80 
β 3 ἂν εἴη φρόνιμος ὃ βουλευτιπκός. βουλεύεται δ᾽ οὐϑεὶς περὶ τῶν 

9 ΄ » ΕΣ 3 οἱ - ᾿ ͵ 3. « 
᾿ς ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ 

- ὠὰ, ᾿ ἯἭ ΄ Η , Ε] τ ᾽ 
πρᾶξαι" ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη μὲν μετὰ ἀποδείξεως. ὧν ὃ 

δ ε] κ 2 ᾿ ἭἬ [4 Α 9 ΄ αἵ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μὴ ἔστιν ἀπό- 
δειξις (πάντα γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν), καὶ οὐκ 85 
ἔστιν βουλεύσασϑαι περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, οὐκ ἂν εἴη τιον 
ἡ φρόνησις ἐπιστήμη οὐδὲ τέχνη; ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδέχε- 

δ Α » ΡΩ, , 3 [κ ἢ »»Ἤ} Ὶ , 

ται τὸ πραχτὸν ἄλλως ἔχειν, τέχνη ὃ ὅτι ἄλλο τὸ γέ- 

ἁγνος πράξεως καὶ ποιήσεως. [λείπεται ἄρ᾽ αὐτὴν εἶναι 
[ἐ 2 - ᾿ Ψ Ἁ Α Ἁ 3 Ἄ 9 Α 

ἕξιν ἁληϑῆ μετὰ λόγου πραλτίκην περὶ τὰ ἀνϑρώπῳ ἀγαϑὰ 

καὶ κακά.}] τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος. τῆς δὲ 
΄ 3 Ἃ ας ἦν Ἁ ϑι. “4 ᾿] Υ ’ Α 

5 πράξεως οὐκ ἂν εἴη" ἔστιν γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος. ἰ διὰ 

τοῦτο Περικλέα καὶ τοὺς τοιούτους φρονίμους οἰόμεϑα εἶναι. 
[κι Ἁ ς - 2 Ἁ κ Ἁ -“ 3 ΄ [ 

ὅτι τὰ αὐτοῖς ἀγαϑὰ καὶ τὰ τοῖς ἀνθρώποις δυνανται ϑεω- 

ρεῖν᾽ εἶναι δὲ τοιούτους ἡγούμεϑα τοὺς οἰκονομικοὺς καὶ τοὺς τὺ 
πολιτικούς. ἔνϑεν καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ προσαγορεύο- 
μὲν τῷ ὀνόματι, ὡς σῴξουσαν τὴν φρόνησιν. σῴξει δὲ τὴν 
τοιαύτην ὑπόληψιν. οὐ γὰρ ἅπασαν ὑπόληψιν διαφϑείρει 

γφ.ι , } ζει " Α , τ [χς } ᾿ οὐδὲ διαστρέφει τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ λυπηρόν, οἷον ὅτι τὸ τρίγω- 

σι 

[- 

28. πρὸς οτι. Τ' ΑἸ. Αν. ΒΚ. Εν. Βυ. (Δα. οἰϊατα Ἐπ.) ἢ 
ποῖα οτὰ. ΓῚΡ Ἐπ. Ατ. [[ ὅλως ΤΡ ΜΡ ΑἸα. Ἐπ. Αν., ἁπλῶς ΗΕ]., 
ὅλον ΤΡ, οτῃ. ΚΡ ΒΚ. Εν, Βγ. [ 84. ἀπόδειξις(, τὰ δὲ πρακτὰ 
τοιαῦταν Υ6] βίχηῖ]θ αὐἱᾶ οἱ. Τπαυτοίαβ ἢ 11400, 2. ἡ Δα. ΠΗ ! 
8. τέλος ΤΙῦ ΑἸἹὰ. Ατ᾿ [ 4. λείπεται --- 6. κακά - 1. διὰ --- 21. 
πραχτικήν ροβὺ 2ὅ. τέχνη, αὖ 5190 Θππηύίαία, 58 θχοϊριηὺ: 6. τῆς 
-τ- ἴ. τέλος, 21. ἀλλὰ --- 35. τέχνη, 4. λείπεται --- 6. κακα, 
ἴ. διὰ --- 21. πρακτικήν, ἰτἱ. βαβοτη., λείπεται --- θΘ. κακά γοϑῦ 
ἵ. τέλος Μυτγεοΐυαβ, τϑοῖθ, δἱ 21. ἀλλὰ --- 36. τέχνη Βθοϊυδδπᾶξ, 
Ῥούϊυβ οββϑῃῦ ἢ ὅ. ἀληϑοῦς ϑάβοιω, ἢ 7. ἂν εἴη} ἀεὶ ΜΡ Ἐὰ. 
Ηδε]. Ὁ} αὕτη Π', αὐτῇ Γ' Ἐ}} 10. τοὺς ροϑὺ καὶ οτι. Π3 Ηβ]. ἢ 
11. ὅϑεν Π5} 12. ὡς οὔν. ΠῚ, 6. 6. 884. Η6]. ἢ 18. πᾶσαν ΠΣ 
ΑἸα.}} 14. τὸ ροβὺ καὶ οἵα. Π' (ἴοτβ. σϑοΐϑ). 

Αβιβα. ἘπΗ. Νίο. 9 



130 Ζ. ὅ. 1140}, 15 --- 6. 1141, ὅ. 

β ἴδνον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει ἢ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὰς περὶ τὸ 
πραπτόν. αἵ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὗ ἕνεκα 
τὰ πρακτά" τῷ δὲ διεφϑαρμένῳ δι’ ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς 
οὐ φαίνεται ἡ ἀρχή, οὐδὲ δεῖν τούτου ἕνεκεν οὐδὲ διὰ τοῦτο 

β αἱρεῖσϑαι πάντα καὶ πράττειν. ἔστι γὰρ ἡ κακία φϑαρτικὴ 
β 30 ἀρχῆς. ὥστ᾽ ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἕξιν εἶναι μετὰ λόγου 

ἀληϑῆ περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ πρακτικήν.) ἀλλὰ μὴν 
᾿ τέχνης μὲν ἔστιν ἀρετή, φρονήσεως δ᾽ οὐκ ἔστιν. καὶ ἐν μὲν 

τέχνῃ ὃ ἑκὼν ἁμαρτάνων αἱρετώτερος,. περὶ δὲ φρόνησιν 
ἧττον, ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἀρετάς. δῆλον οὖν ὅτι ἀρετή 

᾿ 9ὅ τίς ἐστιν καὶ οὐ τέχνη. Ἐ δυοῖν δ᾽ ὄντοιν μεροῖν τῆς ψυχῆς 
| τ τῶν λόγον ἐχόντων, ϑοτέρου ἂν εἴῃ ἀρετή, τοῦ δοξαστικοῦ" 
' ἥ τὲ γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν καὶ ἡ 

᾿ φρόνησις. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἕξις μετὰ λόγου μόνον" σημεῖον 

δ᾽ ὅτι λήϑη τῆς μὲν τοιαύτης ἕξεως ἔστιν, φρονήσεως δ᾽ 
᾿ 80 οὐκ ἔστιν. 

“ἃ 

ο 

6 ἐπεὶ δὲ ἡ ἐπιστήμη περὶ τῶν καϑόλου ἐστὶν ὑπόληψις νι 
[ καὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, εἰσὶν δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ἀποδεικτῶν 

καὶ πάσης ἐπιστήμης (μετὰ λόγου γὰρ ἡ ἐπιστήμη), τῆς 
ἀρχῆς τοῦ ἐπιστητοῦ οὔτ᾽ ἂν ἐπιστήμη εἴη οὔτε τέχνη οὔτε 

86 φρόνησις" τὸ μὲν γὰρ ἐπιστητὸν ἀποδεικτόν, οἷ δὲ τυγχά- 
1416 νουσιν οὖσαι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν. οὐδὲ δὴ 

σοφία τούτων ἔστιν᾽ τοῦ γὰρ σοφοῦ περὶ ἐνίων ἔχειν ἀπό- 
δειξιν ἐστίν. εἰ δὴ οἷς ἀληϑεύομεν καὶ μηδέποτε διαψευ- 3 
δόμεϑα περὶ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ἢ καὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως 

5 ἔχειν, ἐπιστήμη καὶ φρόνησίς ἐστιν καὶ σοφία καὶ νοῦς. τού- 

10. ἡ --- ἀρχὴ ΜυτούαυΒβ {| 18. ἡ οι Π᾿ (ἔογβ. γϑοὐβ) || ἕνεκεν 
ΤΡ», ἕνεκα οθὐ. [ 21. ἀληϑοῦς ΤῊ Ραυ. 1417 Ἐπ. Ατ΄. (ἴοτ8. 
τϑοξο), ἀληϑῆ ο. ο. Ηδθ]. || ἀλλὰ --- 25. τέχνη 560]. Ῥαββουϊαβ Βυ. 
22. τέχνης] ἐπιστήμης Μ. Μ. 1197, 18 [[24. (ἠϑικὰς) ἀρετάς 
ϑαβοιῃ. [.23ὅ. δυοῖν --- 80. ἔστιν 860]. Βιαββουΐαβ, πθαιαθ᾽ ταα]ῦο 
αἰτίου ᾿Τασϊοαὺ Βχ. (υἱχ γθοίθ) [[| 27. ἤ ---- 28, φρόνησις 590]. Ὑγαἱύον 
(Ρ. 488 5α4.), Βαυᾶ τϑοῦθ 29. τῆς μὲν ΓΝ ΑἸΆ. Ηδϑ]., μὲν τῆς 
ΠΆἨΈ5| 82. δ᾽ δ᾽ αἱ Π' } ἀποδεικτικῶν ΡΜ} 88. ἐν οἴῃ. Π' 
(ἴογβ. σϑοῦβθ) [[1141, 4. ἢ καὶ] ἢ ΑἸΙά. Ατ. (9), καὶ ΜΡὴῸΡ, 







᾿ Ζ. 6. 11418, 0 --- 7. 11418, 24. 181 

ἬὭ 
τῶν δὲ τῶν τριῶν μηδὲν ἐνδέχεται εἶναι (λέγω δὲ τρία 
᾿ς φρόνησιν ἐπιστήμην σοφίαν), λείπεται νοῦν εἶναι τῶν 

ἀρχῶν. 
Ππ τὴν δὲ σοφίαν ἔν τε ταῖς τέχναις τοῖς ἀκριβεστάτοις 

τὰς τέχνας ἀποδίδομεν, οἷον Φειδίαν λιϑουργὸν σοφὸν καὶ 10 
Πολύκλειτον ἀνδριαντοποιόν, ἐνταῦϑα μὲν οὖν οὐϑὲν ἄλλο 
σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἢ ὅτι ἀρετὴ τέχνης ἐστίν" εἶναι δέ 

Ἁ ’ [χὰ 2 Ἁ ; Φ-ςΦ᾽ » 

τινας σοφοὺς οἰόμεϑα ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾽ ἄλλο τι 
, δ’ [χ} ’΄ » 

σοφούς, ὥσπερ Ὅμηρός φησιν ἐν τῷ Μαργίτῃ 
β τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ σκαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα 1 
β οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν. 

᾿ς ὥστε δῆλον ὅτι ἡ ἀκριβεστάτη ἂν τῶν ἐπιστημῶν εἴη ἡ σοφία. 
ὃ δεῖ ἄρα τὸν σοφὸν μὴ μόνον τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέναι, ἀλλὰ 

κ " ᾿ 3 ᾿ 2 ΄ [χὲ ϑ ορ Ἃ ς - 

καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληϑεύειν. ὥστε ᾿εἴη ἂν ἡ σοφία νοῦς καὶ 

ἐπιστήμη, ὥσπερ κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων. ἘΞ". 30 
κῈ ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν φρόνησιν σπου- 

δαιοτάτην οἴεται εἶναι. εἰ μὴ τὸ ἄριστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἄν- 
ϑρωπος ἐστίν. εἰ δ᾽ ὑγιεινὸν μὲν καὶ ἀγαϑὸν ἕτερον ἀνθρώποις 

1 4 }] Α }Ὶ « 9 Ἁ Α δ: δ “ἡ " Α Α Φ-ἱπ καὶ ἰχϑύσιν. τὸ δὲ λευκὸν καὶ εὐϑὺ τὸ αὐτὸ ἀεί, καὶ τὸ σοφὸν ταὐτὸ 

] 

᾿ 
! 
: 

"ὃ 

. νοῦν ὈΪ 50γ. ρῥγ. ΚΡ, οὖν νοῦν [Ι' οὐ οοιτ." ΚΡ [| 9. γε 
ΤΡ ΜΡ, οἱι. ΑΙ4. ἢ 10. ἀποδιδόαμεν ΤΙῦΜΡ ἢ 11. οὖν οι. Πἢ ἢ 
12. ἐστὴν αὐΐθ τέχνης ΤΡ, οἵα. ΟΡ ἢ 14. μαργίτη ΓῚΤΡ Βα. Ατ., 
μαργείτη οϑῦ. Ηδ]. [ 117. ἘῈ ὥστε Βγ. ἡ ροβὺ ὅτι δαᾶ. Π,» ΑἸά. 

.Ἤδ]. ῃ 30. καὶ ι᾿δπέθ ὥσπερ δἀα. ΓΙ" ΑἸ. ἀν., οἵ. Π’' Ηβϑὶ. 
κεφαλὴ Τιδτηηυβ (τη816) [| ἐπιστήμην ΜΡ ΑἸά. οὐ οουτ." ΚΡ, 
ἐπιστήμη ὁ. ο. Ἐπ. ΗΘ]. τ. {||:πιμιωτάτων. 3. 21. Ἐν ἄτοπον 
Ἐχ.: ἀθϑϑὺ Ῥυϊουβ ἀἰθραξείομ!β, ἴῃ ααδ 46 γιγδαϊ θα5 τη ϑ]]θοϊαδ- 
ἩθὰΒ ἴῃ πηϊγθύβϑατη δριίαγ, βηΐβ, ἴῃ απο, 5ὶ αὐἱᾶ νἱᾶθο, αὐϑ6- 
βίδατα δῦ, ΟἿΣ ἴρβὼ τέχνη πὸ δἰῦ οὺ αὐ81}15 δἱιβ βὶὺ σισγύαβ (οἵ. 
11400,, 21 54.), Ἰπρτῖμῖβ ϑαῦθῃι πὐγατα ὐΐϊδτα ἐπιστήμη οὖ νοῦς 
ταϊϊοιῖβ. ὑμθογϑίϊοαθ υἱσῦαβ δῦ δὴ βοῶ σοφέα:᾽ ἀθοβὺ ϑέϊατα 86- 
απθηὐὶβ ἐγϑοίαξαβ, αὐἱ δὰ σοφίαν δαἴατπιθ φρόνησιν οὐ φῬγδϑοῖρῃθ 
δα φρόνησιν αὐἰάθηι 5Βρθοϊθ ον δὲ δοουταξίταβ {ΠΠπβέγωπδβ βρθοῦδί, 
Ῥαγξοαϊα, ἱπιϊ τη ΒΌχηθη8: ἔογίαββ ὕβυηθη ρούϊτιβ ἴᾶτὰ δηΐθ 20. 
ὥσπερ εἴστιο, Ἰδοῦπᾶθ δγαηῦ ροπθπᾶς [ 21. γὰρ] δὲ ΜὴῈ5 οὐ 6ουγ. 
Ῥαγ. 1417 ὑ || ἐπιστήμην δῖα πολιτικὴν δὐἀᾶ. ΓΙ Π3 ΑἸὰ. Ατ΄ ἢ 
28. δ᾽ ΜΡ Ἐν. ἴῃ δάῃ., δὴ ο. ο. ΒΚ. ΕῪ. Βγτ. ἴῃ ἑδχέα [] 34. τὸ ἀπέθ εὐθὺ 
εοἀᾷ. Π53| τὸ αὐτὸ ΚΡ, ταὐτὸν ο. ο. ΒΚ. ΕῪ. Βτ. (ἴοτβ. τϑοὐϊαβ). 

οἵ 



192 Ζ: Ἵ. 11418,.90.--ἰ 8..:1141}; 18. 

κι 

95 πάντες ἂν εἴποιεν, φρόνιμον δὲ ἕτερον᾽ τὸ γὰρ περὶ αὑτὸ 

8 φ 

1141} 

φψι 

10 

Ο 53 - - Ἃ ᾿ , , 

ἕκαστα εὖ ϑεωροῦν φαῖεν ἂν εἶναι φρόνιμον; καὶ τούτῳ ἐπιτρέ- 
ἰν , } -» 

ψείαν αὑτούς. διὸ καὶ τῶν ϑηρίων ἔνια φρόνιμά φασιν εἶναι. 
[χὰ Ἁ , »ν ᾿ 

ὅσα περὶ τὸν αὑτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν. 
[χὰ 

φανερὸν δὲ καὶ ὅτε οὐκ ἂν εἴη ἡ σοφία καὶ ἡ πολιτικὴ ἡ αὐτή" 
εἰ γὰρ τὴν περὶ τὰ ὠφέλιμα τὰ αὑτοῖς ἐροῦσιν σοφίαν. πολλαὶ 
ἔσονται σοφίαι" οὐ" γὰρ μία περὶ τὸ ἁπάντων ἀγαϑὸν τῶν 
ξῴ ἘΡΥΥΝ δ. Σ ζκαδ. εἶ ι ν᾽ ι , ὶ) 
ων. ἀλλ᾽ ἑτέρα περὶ ἕκαστον, εἰ μὴ καὶ ἰατρικὴ μία περ 

’ - » ὌΝ ὦ ᾿. » -" δ᾽ 

πάντων τῶν Ὀντῶν, εἰ δ᾽ ὅτι βέλτιστον ἄνϑρωπος τῶν ἄλ- 

λων ἕῴων. οὐδὲν διαφέρει᾽ καὶ γὰρ ἀνθρώπου ἄλλα πολὺ 
΄ ; ΄ τὰ 

ϑειότερα τὴν φύσιν, οἷον φανερώτατά γε ἐξ ὧν ὃ κόσμος 
Α - -»" [κὲ 

συνέστηκεν. [ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι ἡ σοφία ἐστὶν 
καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει.] διὸ ᾿άνα- 
ξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοιούτους σοφοὺς μὲν φρο- 
νίμους δ᾽ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ συμ- 
φέροντα ἑαυτοῖς, καὶ περιττὰ μὲν καὶ ϑαυμαστὰ καὶ χα- 
λεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτούς φασίν, ἄχρηστα δ᾽. ὅτι 

3 ΨΨιΙ ΄ 2 Ἁ - ς " ΄ Η " 
οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ξητοῦσιν. ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰ 

᾿Α -» 
ἀνθρώπινα καὶ περὶ ὧν ἔστιν βουλεύσασϑαι᾽ τοῦ γὰρ φρονίμου 

΄ - ΓΙ ἶ ,ὕ κι 3 ΄ὔ 
μάλιστα τοῦτο ἔργον εἶναί φαμὲν. τὸ εὖ βουλεύεσϑαι. βου- 

λεύεται δὲ οὐδεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν. οὐδ᾽ 
Ο’ Ἁ ΒΩ Α “ Ἁ 2 ΄ ς 3 ὅσων μὴ τέλος τι ἔστιν, καὶ τοῦτο πραχτὸν ἀγαϑόν. ὃ ὃ 
- “ ΓᾺ ς - 2 3 , » -» 
ἁπλῶς εὔβουλος ὁ τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπῳ τῶν πραχτῶν στο- 

20. τὰ περὶ αὑτὸν Οογδθβ, περὶ αὑτὸν, αὖ νἱἀούαν, Ἐπὶ, ΙΗ 
αὐτοέκαστα Μυτοίυβ || 26. εὖ ΓΝΡ Ἐὰ. Ἂν, τὸ εὖ οοὐ. Μυτο- 
5 ἢ} ϑεωρεῖν Αν. ΟοΥδθ8 Ι φησὶν ΚΙ! ἂν αὐά. Γ Ι! φρονέμου Αγ. 
Οοτδθϑ {} ἐπιτρέψει ΚΡ, ἐπιτρέψειεν 115 Ἔα. ΑΙὰ. 127. αὑτούς 
ϑΌΒΘΙα,, ἑαυτούς" ΜΡ», αὑτά ΑἸά. οὐ ΘΟ. ἘΚ. αὐτὸ, αὖ νἱαοίαν, 
Επ., αὐτὰ ο. ο. ΒΚ. Ἔν. ἢν. Ι 29. καὶ δτι] ἂν εἴή ὅτι Τ', ὅτι 
Π5᾿ΑἸὰ. Ατ. Ι 81. τῶν ξῴων 5Βοοϊυάοηᾷδα 6886 οἱ. Μυγϑῦυβ Ἰ 38. 
τῶν ὄντων] τούτων Οογδββ, βοη σοχυϊὺ ΑΥὐ,, βϑοϊαδοπὰ 6886 οἱ. 
Μυτγοίυβ 1141}, 1. ὁ κόσμος γφοϑὺ 2. συνέστηκεν Π5}2. ἐκ -- 
ὃ φύσεν 866]. Β:. 8 βαᾳ. ἡ δὲ κι τ. 3. νϑυθὶβ μιὰ Ὅθη6 τϑρϑίϊ 
αα88 ἴδηαι 1140ῶ, 20 8Βαα. Θχροβίύῳ ϑαηῦ τηομοὺ Βάββουαβ, δῦ Υ. 
ααδθ ϑαἀποίεν! δ ὃ, 20 Βα. 

σι 

σ. 







Ζ. 8. 1141}, 14 -- 9. 1141}, 84. 1358 

τ χαστικὸς κατὰ τὸν λογισμόν. οὐδ᾽ ἐστὶν ἡ φρόνησις τῶν 
χαϑόλου μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα γνωρίζειν" 

Α ’ ς 1 - ᾿ Α Φ δὲ Ἁ " 

πρακχτικὴ γάρ. ἡ δὲ πρᾶξις περὶ τὰ καϑ' ἕκαστα. διὸ καὶ 

ἔνιοι οὐκ εἰδότες ἑτέρων εἰδότων πραπτικώτεροι καὶ ἐν τοῖς 
» " . 2 Ἁ ᾽ ’ [χῳ . - Ἅ ἄλλοις. οἵ ἔμπειροι εἰ γὰρ εἰδείη ὅτε τὰ κοῦφα εὔπεπτα 

- - -" ς κρέα καὶ ὑγιεινά, ποῖα δὲ κοῦφα ἀγνοοῖ, οὐ ποιήσει ὑγί- 
- ς Ἁ 

ειαν. ἀλλ᾽ ὃ εἰδὼς ὅτι τὰ ὀρνίϑεια [κοῦφα καὶ] ὑγιεινὰ 
ποιήσει μᾶλλον. [ἡ δὲ φρόνησις πρακτική" ὥστε δεῖ ἄμφω 
»"᾿ Ἃ ΄ -- ΚΕ 3 Ἵ, Α ΡῚ - 2 

ἔχειν, ἢ ταύτην μᾶλλον. εἴη δ᾽ ἂν τις καὶ ἐνταῦϑα ἀρχι- 

ΠῚ τεχτονική. ἔστιν δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ 
2 

8 

καὶ 

μὲν ἕξις, τὸ μέντοι εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς. τῆς δὲ περὶ 
πόλιν ἣ μὲν ὡς ἀρχιτεκτονικὴ [[φρόνησις}] νομοϑετιχκή, ἣ δὲ 
ὡς Ἐπ τὰ καϑ' ἕκαστα τὸ κοινὸν ἔχει ὄνομα, πολιτική" αὕτη 
δὲ πραχτινὴ καὶ βουλευτιχή᾽ τὸ γὰρ ψήφισμα πρακτὸν 
ὡς τὸ ἔσχατον. διὸ πολιτεύεσθαι τούτους μόνον λέγουσιν᾽ 
μόνοι γὰρ πράττουσιν οὗτοι ὥσπερ οἵ χειροτέχναι. δοκεῖ 
δὲ καὶ φρόνησις μάλιστ᾽ εἶναι ἡ περὶ αὐτὸν καὶ ἕνα. καὶ 
ἔχει αὕτη τὸ" κοινὸν ὄνομα, φρόνησις" ἐκείνων δὲ ἣ μὲν 
οἰκονομία ἣ δὲ νομοϑεσία ἣ δὲ πολιτική. καὶ ταύτης ἣ 
μὲν βουλευτικὴ ἣ δὲ δικαστική. εἶδος μὲν οὖν τι ἂν εἴη 
γνώσεως τὸ αὑτῷ εἰδέναι" ἀλλ᾽ ἔχει διαφορὰν πολλήν. 

19. ἀγνοοῖ ΚΡ ΑΥν,., ἀγνοεῖ ο. ὃ. Ἐπ. Ηδ]. || 30. κοῦφα καὶ 
“8601. ΤΥΘΗἀΘΙΘη θυΥρῖιβ ΒΚ." Ἐγν., χρέα καὶ οἱ. Βιαββουῖαβ (ἔΌΥ8. 
γροίθ)} 21. ἡ -- 11498, 11. σκεπτέον 560]. Βδδβονῖαβ: Επάθιηο 
ἀν πιθσίτη, οἵ. ἘΠ ἘΠ 1218 Ὁ, 18 βαα. οὐ αὐὑδ 101 δὐἀποίαν ΕἾ. οὐ 
απδθ τποπυϊὺ ΕἼΒΟΒΘΙ Ῥ. 48 5αα. [| 22. εἴη ---- ἀρχιτεκτονική 5606]. 
Ἐν. ἢ 238. ἔστιν -- 11498., 11. σκεπτέον ἴπ ταΐπτιβ Θοτητηοάυτη 
Ἰοσῦτα ταϊρσγαββθ υἱἀθηΐον Βατηβθῦθσο [ 236. φρόνησις 566]. 8ὅ68- 
Ἰσον ἢ 26. ὡς κα Βγ., ὡς (χειροτεχνικὴ περὶ γε] ὡς {πράτ- 
τουσαν οἱ. Βγ. ᾿ ἡ αὐτὴ Μυτεΐαβ [|27. καὶ οτὰ. ΚΡΤ,Ρ ΑἸά. Εϊα., 
6. 9. 84. Ηθ]. Αγ. ἢ καὶ βουλευτική 5601, Ματοίπβ ἢ 238. μόνους 
Μὺ Ἠε]. Ατ. ΒΙς. ΡΥ. Βσ. ἢ 80. δὲ καὶ] δὲ καὶ ἡ Π᾿", δὲ ἨΗεΕΙ. 
Οοτδθβ ἢ 81. ἐκείνη  ϑρθηρβῖαβ [[ 84. γνώσεως] φρονήσεως νυ. 1. 
ἂρ. Ἐπ., Βᾶπο ρυορθαπάδιῃ δαὺ νϑυρθαμ βθοϊπθἀθπάστη 6586. 66Π- 
βϑῦ Ξρθῃρθ]ῖαβ ἢ ὡς τὸ ΑἸᾶ., τὸ τὰ ΤΡ ΜΡ Ἠδ]. ἀν. ΕἾ., τὸ ὁ. ο. 
Επ., τὸ αὑτῷ οοχττιρύα, 6586 βυβρίοδίαν ἢν. (τὸ τὰ αὑτῷ ὠφέ- 
λιμαὰ ῬδΙδρΡηταβὶ αὐαηΐαγ Η6]. Αγ.) } αὑτοῦ ΜΡ, αὑτὸν ΑἸά. εὐ 

τ ὃ 

80 



Ἵ 

134 Ζ. 9. 11498,1 -- 11498,, 34. ᾿ 
( 

11458 καὶ δοκεῖ ὃ τὰ περὶ αὑτὸν εἰδὼς καὶ διατρίβων φρόνιμος Ὁ 
εἶναι, οἵ δὲ πολιτικοὶ ηἰῤοναμνκιμορ διὸ Εὐριπίδης 

πῶς δ᾽ ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριϑμημένῳ στρατοῦ 

δ ἴσον μετασχεῖν ; 

τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον... 

ξητοῦσι γὰρ τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν. καὶ οἴονται τοῦτο δεῖν πράτ 
τειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς δόξης ἐλήλυϑεν τὸ τούτους φρονί- 
μους εἶναι" καίτοι ἔσως οὐκ ἔστιν τὸ αὑτοῦ εὖ ἄνευ οἴκονο- 

10 μίας οὐδ᾽ ἄνευ πολιτείας, ἔτε δὲ τὰ αὑτοῦ πῶς δεῖ διοι- 
κεῖν, ἄδηλον καὶ σκεπτέον. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ τοῦ εἰρημένου υ 
καὶ διότι γεωμετρικοὶ μὲν νέοι καὶ μαϑηματικοὶ γίνονται 
καὶ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, φρόνιμος δ᾽ οὐ δοκεῖ γίνεσϑαι. 

αἴτιον δ᾽ ὅτι καὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστά ἐστιν ἡ φρόνησις. ἃ γίνεται 
16 γνώριμα ἐξ ἐμπειρίας. νέος δὲ ἔμπειρος οὐκ ἔστιν (πλῆϑος 

γὰρ χρόνου ποιεῖ τὴν ἐμπειρίαν)" ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄν τις σκέ- α΄ 
ψαιτο; διὰ τί δὴ μαϑηματικὸς μὲν παῖς γένοιτ᾽ ἄν, σοφὸς 
δ᾽ ἢ φυσικὸς οὔ. ἢ ὅτι τὰ μὲν δι᾽ ἀφαιρέσεώς ἐστιν, 
τῶν δ᾽ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἐμπειρίας" καὶ τὰ μὲν οὐ πιστεύουσιν 

20 οὗ νέοι ἀλλὰ λέγουσιν, τῶν δὲ τὸ τέ ἐστιν οὐκ ἄδηλον; [ἔτι 
ἡ ἁμαρτία ἢ περὶ τὸ καϑόλου ἐν τῷ βουλεύσασϑαι ἢ περὶ 
τὸ καϑ᾽ ἕχαστον᾽ ἢ γὰρ ὅτι πάντα τὰ βαρύσταϑμα ὕδατα 

- Ἅ Α ΄ [χς 3 ς ξ΄ ε 

φαῦλα, ἡ ὅτι τοδὶ βαρύσταϑμον.] ὅτι δ᾽ ἡ φρόνησις οὐκ 
ἐπιστήμη, φανερόν᾽ τοῦ γὰρ ἐσχάτου ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται" 

οουτ." ΚΡ, αὐτῶν ργ. ΚΡ, αὑτῷ ὁ. ο. Ἐὰ. ΗΘ]. (9) Αν. (Ὁ) {{1149.8, 
1. τὰ] τὸ ρυ. ΚΡ (θῃ). οουγ.Ἷ, οἵα. ΟΡ {Α2. φιλοπράγμονες πὶ 
(πολυπράγμονες οὔϊδια Επ. Η6].) { διὸ] διὸ καὶ ΓΟΡ ΑἸᾺ. ΗδΙ. 
Ατ. [ 4. ἠρυϑμημένον Γ΄ ΚΌΝΡ Ηδ]. { } ὅ. ἴσων ΝΜ» Ἠ8]. οὺ οουτ. ἢ 
ΚΡ, ἔσου ΓῚΡ ἔπ. Ὑ {μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης Ηβθ]. {} θ. 
Ζεὺς μισεῖ ροβὺ πλέον οἀᾶ. Ηδ]. || 8. περὶ τοὺς ΜῬ ΑἸΔ., τού- 
τους ὁ. ὁ. Επι. Ατὐ΄ [| 9. εἶναι οτα. ΚΡ ΑἸά., 6. ο. δ. Εὰ. ̓ Ατ. Ι 
εὖ Κ', εἰδέναι ΝΟ, οτὰ. ΓΠ"5 Αἰὰ. Τὰ. τ. [ 14. καὶ Ὅτι. Μὴ 
Επ. ΑΥ, Βκ. Εν. Βζ. [{16. ποιήσει ΑΙα. Ἐπ. ἐ{{17. δήποτε Ππκ 
19. οὐ 560]. τη ϑ]ταϑηπτβ [ 20. ἄλλοις Ἰτηθ]τοδππτϑ [[ οὐκ οτι. Π' 
(ϑαΡὈ!]. τὸ. ΚΡ) ὁ {{ ἔτι --- 28. βαρύσταϑμον 560]. ϑδθηη., πθ0ὸ 
γα] 46 αἰϊύον ἱπαϊοαῦ Εν. [|.28. τὸ ροβὲ τοδὲ δἀὰ. Π΄. 

ει 

ο 







ΥἹΠῚΕΠ 
Ζ. 9. 11498., 8ὅ -- 10. 1142}, 9. 135 

9 τὸ γὰρ πραχτὸν τοιοῦτον. ἀντίκειται μὲν δὴ τῷ νῷ ὃ μὲν 36 
γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, ὧν οὐκ ἔστιν λόγος, ἣ δὲ τοῦ ἐσχάτου, 
οὗ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη ἀλλ᾽ αἴσϑησις. οὗχ ἡ τῶν ἰδίων, 
ἀλλ᾽ οἵχ αἰσϑανόμεϑα ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς ἔσχα- 
τον τρίγωνον᾽ στήσεται γὰρ κἀκεῖ. ἀλλ᾽ αὕτη μᾶλλον 
αἴσϑησις ἢ φρόνησις, ἐκείνης δὲ ἄλλο εἶδος. Ἐ ". 80 

ΙΧ κῈ τὸ ξητεῖν δὲ καὶ τὸ βουλεύεσϑαι διαφέρει᾽ τὸ γὰρ 10 
βουλεύεσϑαι ζητεῖν τι ἐστίν. --- δεῖ δὲ λαβεῖν καὶ περὶ εὐβου- 
λίας τί ἐστιν, πότερον ἐπιστήμη τις ἢ δόξα ἢ εὐστοχία ἢ 

3 ἄλλο τι γένος. ἐπιστήμη μὲν δὴ οὐκ ἔστιν (οὐ γὰρ ξητοῦσι 
περὶ ὧν ἴσασιν. .,͵ δ᾽ εὐβουλία βουλή τις. ὁ δὲ βουλευόμε- 1τ148ν 
νος ξητεῖ καὶ λογίξεται)" ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ εὐστοχίαι. ἄνευ 
τε γὰρ λόγου καὶ ταχύ τι ἡ εὐστοχία, βουλεύονται δὲ πο- 
λὺν χρόνον, καὶ φασὶ πράττειν μὲν δεῖν ταχὺ τὰ βου- 

8 λευθέντα. βουλεύεσϑαι δὲ βραδέως. ἔτι ἡ ἀγχίνοια ἕτερον ὅ 
χαὶ ἡ εὐβουλία᾽ ἔστιν δὲ εὐστοχία τις ἡ ἀγχίνοια. οὐδὲ δὴ 
δόξα ἡ εὐβουλία οὐδεμία. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ μὲν κακῶς βουλευό- 
μενος ἁμαρτάνει, ὃ δ᾽ εὖ ὀρϑῶς βουλεύεται, δῆλον ὅτι ὁρ- 
ϑότης τις ἡ εὐβουλία ἐστίν, οὔτε ἐπιστήμης δὲ οὔτε δόξης. 

2ὅ. ἀντιληπτικὸν ΚΡ, ἀντιληπτικὴ ῬΥγ. Οϑ (οτχ. τιρ.), ἅπτι- 
κοὶ ΓΙῸΣ ΑΙά., ἁπτικὴ Οἱ, ἀντίκειται ο. ο. Επ. Ηδ6]. τ. {μὲν 
δηΐθ δὴ οι. Π" ἢ 27. οὗ οι. Π' ΑἸά. { οὐχ -- 80. εἶδος 
πέγατα σϑπαίπδ βἰηὺ 8η βρυτία ἀπθῖίο [| 38. οἵᾳ} οἵα ἧι ΠῚ ἢ ὅτι 
-- 82. ἐστίν Ἰδοτιηδθ βίτηα] βῖρμῃο ροβίδο 5860]. Βσ. [ 80. ἡ ΓΠ" 
ΟΡ {|| 80. οὐ 81. κ"κ. κῈ βΌΒΘΠΙ.: ῬΘΥΠ586. ΤῊ] νἹἀθπέαν οὐ Βηΐβ 
ΠΟΗΪ ΘΔΡΙ 5 οὖ Ἰηϊδίτιπ βϑαπθηξϊβ, ἢ. 6. δὸ τηϑ!οῦ τϑοϊϊοταυϑ 
ΘΔΓΌΤΩ ΤΘΥΏΤΩ ΘΧΡΟΒΙΓΟ, απ88 ΠῸΠΟ 1π ὙΘΙΌῚ8Β ροβὺ Βᾶπὸ ἰδοΐα- 
τᾶτη 8Ὸ 8116π8. τηϑητι ἰμξουροβιθβ 1148}, 1. καὶ ὁ --- ὅ. νοῦς οὗ 
9. διὸ -- 11. τούτων οοπῆιβα 86 ρβϑύρϑγαστη ὑγδοίαπξυσ, οὖ δἱΐδ, 
οὐἶαβ οἰδαβαϊα, οΟἸήτη ἕπθυηῦ γοσθα 81. τὸ ξητεῖν --- 82. ἐστίν, 
ααογαση ὨὰπΟ ἔττιβίγω, 1ἃὼ αποᾶ τηοπουϊῦ Βδββουαβ, αὐδουτη 8 
ὉΠ τη οαπα δη οοϑα ϑηξίθτιβ οομϑογθηξίδτη ἢ 82. δὴ ὙΥ αἰΐου (ρ. 862) |} 
διαλαβεῖν ΟΡ ΑἸΆ. [καὶ οτα. Π' ΑἸᾺ., ο. 6. δά. Ἐπ. Ατ. 1142 Ὁ, 
Ἴ 8αᾳ. ἀλλ᾽ κ. τ. Δ. 5190 ογάϊμδηδε, 6586: 18, καὶ --- 16. λογέζε- 
ται, 12. ἀλλὰ --- - 18. φάσις, 1. ἀλλ᾽ -- 12. ἔστιν οἱ. Ζπίηρον ἢ 
8. βουλεύεται] ἐργάξεται οἱ. Οοτδθβ ἢ 9. τις ροβὺ εὐβουλία τἀ. 
Π’τ} δὲ οι. ΠῚ Ατ. 



λοι τὰς 

190 Ζ. 10, 1142}, 10 --- 11, 1142, 84. 

τὸ ἐπιστήμης μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὀρϑότης (οὐδὲ γὰρ ἁμαρτία), 

15 

20 

25 

80 

ὁ δῚ 

δόξης δ᾽ ὀρϑότης ἀλήϑεια᾽ ἅμα δὲ καὶ ὥρισται ἤδη πᾶν οὗ 
δόξα ἔστιν. [ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄνευ λόγου ἡ εὐβουλία. διανοίας 
ἄρα λείπεται. αὕτη γὰρ οὔπω φάσις.) χαὶ γὰρ ἡ δόξα 
οὐ ξήτησις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη, ὃ δὲ βουλευόμενος, ἐάν 
τε εὖ ἐάν τε κακῶς βουλεύηται, ξητεῖ τι καὶ λογίζεται. 
ἀλλ᾽ ὀρϑότης τίς ἐστιν ἡ εὐβουλία βουλῆς. [διὸ ἡ βουλὴ ζη- 
τητέα πρῶτον τί καὶ περὶ τί) ἐπεὶ δ᾽ ἡ ὀρϑότης πλεοναχῶς; 
δῆλον ὅτι οὐ πᾶσα. ὃ γὰρ ἀκρατὴς καὶ ὃ φαῦλος οὗ προ- 
τίϑεται τυχεῖν ἐκ τοῦ λογισμοῦ τεύξεται, ὥστε ὀρϑῶς ἔσται 
βεβουλευμένος, κακὸν δὲ μέγα εἰληφώς" δοκεῖ δὲ ἀγαϑόν 
τι τὸ εὖ βεβουλεῦσϑαι. ἡ ἄρα τοιαύτη ὀρϑότης βουλῆς εὖ- 
βουλία. ἡ ἀγαϑοῦ τευκτική. ἀλλ᾽ ἔστιν καὶ τούτου ψευδεῖ 
συλλογισμῷ τυχεῖν, καὶ ὃ μὲν δεῖ ποιῆσαι τυχεῖν. δι᾽ 

τ - οὗ δὲ οὔ. ἀλλὰ ψευδῆ τὸν μέσον ὅρον εἶναι" ὥστε οὐδ᾽ 
[2 3 , δ᾽ τας ξ “ ᾿ ΄ 3 , 

αὑτὴ πῶ εὐβουλία. καϑ ἣν οὐ δεῖ μὲν τυγχάνει. οὐ μέν- 
τ τῷ " Ὑ ι ΄ ΄ » 

τοι δι᾿ οὐ ἔδει. ἔτι ἔστιν πολὺν χρόνον βουλευόμενον τυχεῖν, 

τὸν δὲ ταχύ. οὐκοῦν οὐδ᾽ ἐκείνη πω εὐβουλία. ἀλλ᾽ ὀρϑό- 
ς ᾿ ᾿ γι ἃ ἢ  ε -» ΠΉΡΣΗΣ ὁ . ὦ " τῆς ἡ κατὰ τὸ ὠφέλιμον, καὶ οὗ δεῖ καὶ ὥς καὶ ὅτε. ἔτι 

ἔστιν καὶ ἁπλῶς εὖ βεβουλεῦσϑαι καὶ πρὸς τὶ τέλος. ἣ μὲν 
δὴ ἁπλῶς ἡ πρὸς τὸ τέλος τὸ ἁπλῶς κατορϑοῦσα, τὶς δὲ 
ς ᾿ ᾿ ἢ ᾿ -" , οἱ 3 - 
ἡ πρὸς τὶ τέλος. εἰ δὴ τῶν φρονίμων τὸ εὖ βεβουλεῦ- 

σϑαι., ἡ εὐβουλία εἴη ἂν ὀρϑότης ἡ κατὰ τὸ συμφέρον πρός 
ἕξ τι τέλος, οὗ ἡ φρόνησις ἀληϑὴς ὑπόληψις ἐστίν. 

ἔστι δὲ καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ εὐσυνεσία, καϑ᾽ ἃς λέ- 

12. ἀλλὰ --- 18. φάσις 560]. ΟἸἰΐαμίαβ { 1ὅ. τε χαὶ κακῶς 
Π1} 16. διὸ --- 17. περὶ τί 5601. Βιαββονίαβ Εν. [| 18. οὗ ὃ ϑρϑηρθ- 
1185. ὃ ΓΠ ΑἸᾷ. ΒΚκ.: Εν. κυ. {{||[19. τυχεῖν ϑρθῃρθὶῖαβ, β'π 
τη8}}18 18. ὃ Ὑθίπουθ, 560]. ϑρϑηρβιίυβ, ἐδεῖν Π ΑἸά. ὰ. ΒΚ.’ 
ΒῪ. Βυ., δεῖν Γ' || 21. εἶναι ροβὺ τι δα. Π' ΒΚ. Εν. Βχ. (0. ὁ. 
οτα. ἔμπα. Ασ.)} ἄρα ϑρδθηρθιαβ, γὰρ ΓΠ ΑἸά. ΑΥ. ΒΙκ. ΕῪ. Βυ. ἢ 
28. δι᾽] τούτου δι᾿ 115 ΑἸὰ. 1 || 2ὅ. αὐτὴ Γ΄. Π5 ΑἸ]ά. ἢ πω ΚΡ, 
πῶς οθῦ. [ 80. τὲς δὲ] ἡ δέ τις Π5 ΑἸὰ. ΒΚ. Ἐν. Εν. | 81. βου- 
λεύεσϑαν ΚΡΟΡ ΑἸἹα. 1] 88. τι] τὸ ΚΡ ΑἸά. 84. εὐσυνεσία ϑρθηρθ- 
Ἰ1ὰ5, ἀσυνεσία ΓΙΠ ΑἸ. Εὰ. Η6]. Ατ. ΒΚ. ἘῪ. Βγ. 1π ἐοχία. 
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Ζ. 11. 11488,1 -- 11488,, 32. 131 
Ω 
γομὲν συνετοὺς καὶ εὐσυνέτους οὔτε ὅλως τὸ αὐτὸ ἐπιστήμῃ 1188 

ἢ δόξῃ (πάντες γὰρ ἂν ἦσαν συνετοί) οὔτε τις μία τῶν 

κατὰ μέρος ἐπιστημῶν, οἷον ἰατρικὴ περὶ ὑγιεινῶν ῇ γεω- 
μετρία περὶ μεγέϑη" οὔτε γὰρ περὶ τῶν ἀεὶ ὄντων καὶ 
ἀκινήτων ἡ σύνεσίς ἐστιν οὔτε περὶ τῶν γινομένων ὁτουοῦν; δ 
ἀλλὰ περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις καὶ βουλεύσαιτο. διὸ περὶ 
τὰ αὐτὰ μὲν τῇ φρονήσει ἐστίν, οὐκ ἔστιν δὲ τὸ αὐτὸ σύνεσις 

5 καὶ φρόνησις. ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἐπιτακτική ἐστιν (τί γὰρ 
- , Ἂ ’ κ᾿ , } »Ὦν ᾿ ς Α ΄ 

δεῖ πράττειν ἢ μή; τὸ τέλος αὐτῆς ἐστὶν). ἡ δὲ σύνεσις 
. ΄ ἃ 5. ᾧ ᾿ ΄ ᾿ ἢ 2 ΄ ι 

πριτικὴ μόνον! (ταὐτὸ γὰρ σύνεσις καὶ εὐσυνεσία καὶ συ- τὸ 
8 νετοὶ καὶ εὐσύνετοι) -. ἔστιν δὴ οὔτε τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν οὔτε 
τὸ λαμβάνειν ἡ σύνεσις" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ μανϑάνειν λέγε- 

ται συνιέναι. ὅταν χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ. οὕτως ἐν τῷ χρῆ- 
- ΄ ἢ κ᾿ ἢ ΄ ἐπα α ς ΄ σϑαι τῇ δόξῃ [ἐπὶ] τὸ κρίνειν περὶ τούτων περὶ ὧν ἡ φρό- 

νησίς ἐστιν, ἄλλου λέγοντος. καὶ κρίνειν καλῶς" τὸ γὰρ εὖ 15 
- - Α “πὰ ᾿ 2 -" ΄ » ς ΄ 

4 τῷ καλῶς τὸ αὐτό. καὶ ἐντεῦϑεν ἐλήλυϑεν τοὔνομα ἡ σὺ- 

νεσις. καϑ᾽ ἣν εὐσύνετοι. ἐκ τῆς ἐν τῷ μανϑάνειν᾽ λέγομεν 
γὰρ τὸ μανϑάνειν συνιέναι πολλάκις. 

ς ι , , ᾿,᾽,κ᾿ἡ - ΄ Ι 
ΤΙ ἡ δὲ καλουμένη γνώμη. καϑ' ἣν εὐγνώμονας καὶ 

ἔχειν φαμὲν γνώμην, ἡἣ τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστιν κρίσις ὀρϑή. 30 
σημεῖον δέ᾽ τὸν γὰρ ἐπιεικῆ μάλιστά φαμὲν εἶναι συγ- 
γνωμονικόν, καὶ ἐπιεικὲς τὸ ἔχειν περὲ ἔνια συγγνώμην. 

Ἢ 1148, 1. εὐσυνέτους ΞΡΘηρΡΈΙΪαΒ, ἀσυνέτους ΓῊῚ ΑΙά. Ἐν. 
 Ε6ὶ. Αγ. Βὶκ. ΕῚ. Ἐσ, ἴῃ ἐθχύα ἢ οὔτε -- 10. μόνον ροϑὺῦ 11. εὐ- 
 σύνετοι δυὺ 10. ταὐτὸ -- 11. εὐσύνετοι “Ροβῦ 17. εὐσύνετοι ἐτϊ. 
 βρθηρθίαβ |} 8. οἷον) οἷον ἡ Π', οἷον ἢ ΟΡ, οἷον κατὰ μέρος 

οὔτε Α]ά. [[ γὰρ ἂν ἦν ροϑὺ ὑγιεινῶν αἀᾶ. ΓΠΣῈΝν ΑἸᾶ. Βα. 
 Β6ὶ. Ατ. } 4. μεγέϑους ΤΡ ΒΚ, Εὰ,, μεγέϑη ο. 6. Εὰ. Ηβ8]. τ. ἢ} 
 ὅ. ὁτωοῦν ΠἪ ΑἸά. ἢ 10. ταὐτὸ κ. τ. 1.1 ν. 088 δθποίανϊ ἃ 

γ. 1. [Π| γὰρ] δὲ ΟἸαπῖτιβ οὐ ἔοτι. ἴατὰ Γ' [[ γὰρ οἵ δπίθ συνετοὶ 
βἀα. ΓΙ» ΑἸὰ. Ἐπ. Ατν., συνετοὶ καὶ οτη. ΚΡ ἢ 11. δὴ ϑπβθιη., 
᾿ δ᾽ ΤΠ ΑἸα. Ἂν. Βι-, ΡῈ. Ἐν. ἢΠ 11. οὐ 12. τῶ Τὸ Μὴ ὁ 1} 14, ἐπὶ 
560]. Τπυτοίαβ ἢ τῷ οἱ. Ὅοταθβ, τθο. Εν. | 16. τῷ -- 16. τὸ 

ΞρΡθηρθιαβ {[|19. συγγνώμονας Ἴ'. εὐγνώμονας 6. 6. Εα. ΗδβΙ. 
τ, ἢ 22. ἐπιεικοῦς ϑρθηρϑιαβ ἔνια] ἕκαστα γ. 1. ἀρ. Εὰ. 

ῳ 



138 Ζ..Δ1. ,ε14185ἅ,.538᾽-ὐ͵ὸ. 1280}. 

ἡ δὲ συγγνώμη γνώμη ἐστὶν πριτινὴ τοῦ ἐπιεικοῦς ὀρϑή. 
ὀρϑὴ δ᾽ ἡ τοῦ ἀληϑοῦς. 

13 εἰσὶν δὲ πᾶσαι αἵ ἕξεις εὐλόγως εἰς ταὐτὸ τείνουσαι" 2. 

96 λέγομεν γὰρ γνώμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν καὶ νοῦν 
ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἐπιφέροντες γνώμην ἔχειν καὶ νοῦν ἤδη 
καὶ φρονίμους καὶ συνετούς" πᾶσαι γὰρ αἱ δυνάμεις αὗται 

τῶν ἐσχάτων εἰσὶν καὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστον. καὶ ἐν μὲν τῷ 
80 κριτικὸς εἶναι περὶ ὧν ὃ φρόνιμος, συνετὸς καὶ εὐγνώμων 
ἢ συγγνώμων᾽ τὰ γὰρ ἐπιεικῆ κοινὰ τῶν ἀγαθῶν ἁπάν- 
τῶν ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς ἄλλον. ἔστιν δὲ τῶν καϑ' ἕκαστα καὶ 8. 
τῶν ἐσχάτων ἅπαντα τὰ πρακτά᾽ καὶ γὰρ τὸν φρόνιμον 
δεῖ γινώσκειν αὐτά, καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ γνώμη περὶ τὰ 

8ὅ πρακτά, ταῦτα δ᾽ ἔσχατα. καὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχάτων ἐπ᾽ 4 
ἀμφότερα" καὶ γὰρ τῶν πρώτων ὅρων ἀζαὶ τῶν ἐσχάτων 

ἐἰάϑυ νοῦς ἔστε καὶ οὐ λόγος, καὶ ὃ μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις ὦ 
τῶν ἀκινήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὃ δ᾽ ἐν ταῖς πρακτικαῖς ὦ 
τοῦ ἐσχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς ἕτέρας προτάσεως. 
ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὗ ἕνεχα αὗται" ἐκ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα γὰρ 
τὸ καϑόλου᾽ τούτων οὖν ἔχειν δεῖ αἴσϑησιν, αὕτη δ᾽ ἐστὶ νοῦς]. 5. 
[διὸ καὶ φυσικὰ δοκεῖ εἶναι ταῦτα, καὶ φύσει σοφὸς μὲν 
οὐδείς, γνώμην δ᾽ ἔχειν καὶ σύνεσιν καὶ νοῦν. σημεῖον δ᾽ 

28. δὴ ΤΥδη ΘΙ ΘΗ ατρίυβ| συγγνώμη 5600]. ΤΎθη- 
ἀΘΙοπ υτρίαβ 24. ἀληϑῶς ΤΎΘη ἀ6] ΘΠ θα σὶαΒ ἢ 25. ἕξεις 
ζαῦται» Βν., μὲ παδίξιι Ατ. [| 21. ἤδη δὲ ΜΡ, ἤδη ὁ. ο. Βα,, ἢ 
δὴ ϑ'ρθῃρϑιαβ, οἱη Ατὐ., δὴ οἱ. Ζ6|11π8, βθοϊπἀθηθμη 6586 οἱ. 
Οοτδθβ, εἶναι δὲ (ργϑθιηῖββο οοιητηδθ) οἱ. ἰάθτῃ [| 81. ἢ συγγνώ- 
ἡμῶν βθοϊμθπᾶδ 6886 οἱ. ϑὅυβθιαι. [ πάντων Π5 Ἐπ.(Ὁ) Ηδ6]. , 88. 
ἅπαντα ΟΡ, πάντα ΤΙ ΒΚ. ΒΥ. Βι., ἁπάντων Γ΄ Π' ΑἸ. Α΄. οὖ, 
αὖ νἱἀούαν, Ἐπ. {| τὰ πρακτά 560]. Εν. [|| 86. ἀμφότερον ΡΜ, 
ἀμφότερα 6. 6. Ἐπ. {1148}, 1. καὶ δπΐθ ὁ οτι. ΤΠ" ΑἸά, Ατ., 
καὶ -- ὅ. νοῦς 560]. ϑαδθοτα. [ 3. τοῖς πρακτικοῖς οΟοαΐοθ85 ὙΙΟΟΥΣ, 
τοῖς πραχτοῖς ΟΣ ἢ 8. (ἄλλως ἔχειν καὶ» τῆς" Βαθβονῖαβ (Ρ61- 
Ῥοτϑιη) 4. ἔνεκεν ὃ ϑαδβοτιι. ᾿ ἐκ --- ὅ. καϑόλου 5Βθοϊυάθηᾶδ, Θ586 
οἱ. ΖΘΙ]1οΣ 1. 1. Ρ. 661 | ὅ. τὰ Π' (ἴογβ. τϑοῖθ), τὸ ο. ο. Βα. {} 
οὖν ο. ο. Ἐπ. Ατ., δὲ ΜΡ, οτῃ. ΚΡ || ἔχειν ροβὺ δεῖ ΓΜΡ ΑἸὰ. 
Ἐπ. ἢ 6. διὸ --- 9. οὔσης ροβὺ 11. τούτων ἐτὶ. Βδδδοναβ |} 7. ἔχει 
ΓΜΡΟν Τὰ. ἵ. 
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τὸ ι - ς 7 2 -“ "ὦ ΝΣ 
ὅτι καὶ ταῖς ἡλικίαις οἰόμεϑα ἀκολουϑεῖν, καὶ ἥδε ἡ ἡλικία 

νοῦν ἔχει καὶ γνώμην, ὡς τῆς φύσεως αἰτίας οὔσης. [διὸ 
καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς ἐκ τούτων γὰρ αἵ ἀποδείξεις 
καὶ περὶ τούτων. Ὁ ὥστε δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπείρων καὶ 
πρεσβυτέρων ἢ φρονίμων ταῖς ἀναποδείκτοις φάσεσι καὶ 
δόξαις οὐχ ἧττον τῶν ἀποδείξεων᾽ διὰ γὰρ τὸ ἔχειν ἐκ 
τῆς ἐμπειρίας ὄμμα δρῶσιν ὀρϑῶς. 

Ἷ τί μὲν οὖν ἐστιν ἡ φρόνησις καὶ ἡ σοφία, καὶ 18 
περὶ τίνα ἑκατέρα τυγχάνει οὖσα, καὶ ὅτι ἄλλου τῆς τ6 

τα ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκατέρα, εἴρηται᾽ διαπορήσειε δ᾽ ἄν 
τις περὶ αὐτῶν τί χρήσιμοι εἰσίν. ἡ μὲν γὰρ σοφία οὐ- 
ϑὲν ϑεωρεῖ ἐξ ὧν ἔσται εὐδαίμων ἄνθρωπος (οὐδεμιᾶς 
γάρ ἐστιν γενέσεως), ἣ δὲ φρόνησις τοῦτο μὲν ἔχει, ἀλλὰ 30 
τίνος ἕνεκα δεῖ αὐτῆς, εἴπερ ἡ μὲν φρόνησίς ἐστιν περὶ 
τὰ δίκαια καὶ καλὰ καὶ ἀγαϑὰ ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ 
ἐστὶν ἃ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐστιν ἀνδρὸς πράττειν, οὐϑὲν δὲ 
πρακτικώτεροι τῷ εἰδέναι αὐτά ἐσμεν, εἴπερ ἕξεις αἵ ἀρε- 
ταί εἰσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὰ ὑγιεινὰ οὐδὲ τὰ εὐεχτικά, ὅσα 35 
μὴ τῷ ποιεῖν ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἶναι λέγεται; οὐ- 
ϑὲν γὰρ πραχτικώτεροι τῷ ἔχειν τὴν ἰατρικὴν καὶ γυμνα- 

4 στικήν ἐσμεν. εἰ δὲ μὴ τούτων χάριν φρόνιμον ϑετέον ἀλλὰ 
τοῦ γίνεσϑαι, τοῖς οὖσι σπουδαίοις οὐϑὲν ἂν εἴη χρήσιμον, 
ἔτι δ᾽ οὐδὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν" οὐδὲν γὰρ διοίσει αὐτοὺς ἔχειν 80 
ἢ ἄλλοις ἔχουσι πείϑεσϑαι., ἱκανῶς τ᾽ ἔχοι ἂν ἡμῖν ὥσπερ 

" 0 

9. διὸ --- 11. τούτων 5606]. ϑ΄δθιι. [| 14. κ" ὄμμα γε] ὄμμα 
Ἐπ Θριμϑέοῃ οχοϊϊββα σαΐαβ οἱ. Τπυγοίαβ [ ὀρϑῶς] ἀρχὰς Π', 
τὰς ἀρχὰς ΑἸά. Ηδ]., ἀρχὰς δυὺ τὰς ἀρχὰς Γ' Επ. Αγ. [ 16. τί 
ΠῚ Ἀν. (ἴουβ. τϑοῦβ), τίνα ο. ὁ. Επ. Ηδ]. 19. ϑεωρήσει Π', 
ϑεωρεῖ ο. 6. Ηδ]. Ατ. ἢ ἄνϑρωπος (ἧὗ ἄνθρωπος» ϑπβθϑωι. {|21. 
ἡ γνοβὺ ἐστιν δὰ. ο. 6. ΒΚ. Ἐν. Βσ. ἴὰ ἐδχία, ὅπι. Ὁ} 32. ἀν- 
ϑρώπῳ Ἐκ Βι., ἀνθρώπῳ «λογιστική γ6] 5ἰπη1]6 απίᾶ οἱ. 1ᾶ6πι ἢ 
2ὅ. (τῷ τὰ ὑγιεινὰ Ἐτ. 28. {τὸν φρόνεμον 9 ϑαβεοιῃ. [|δητέον 
ΠῚ |{39. χρήσιμος ΓΝ ΟΡ ΑἸὰ. ἀν. ΒΚ. Εν. Βυ. ἢ 80. μὴ οὖσιν 
ΑΥΡΎΤΟΡΥ αΒ, μὴ ἔχουσιν (ἀρετήν οἸΐτα. οἱ, Ἐδββονίαβ, μέλ- 
λουσιν τ 6] 8 πη πῈ8 ἢ αὐτοῖς Πΐ, αὐτοὺς ο. ο. Ἐπ. 
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᾿ ᾿ ἃ ς, Ὧν ΄ " ς ’ Ὁ“ 3 καὶ περὶ τὴν ὑγίειαν᾽ βουλόμενον γὰρ ὑγιαίνειν ὅμως οὐ 
΄ τἰς ᾿ Ψ » Ἃ ΄ 

μανϑάνομεν ἰατρικήν. πρὸς δὲ τούτοις ἄτοπον ἂν εἶναι δό- 
-" 3 -" 

ξειεν. εἰ χείρων τῆς σοφίας οὖσα κυριωτέρα αὐτῆς ἔσται" 

ἡ γὰρ ποιοῦσα ἄρχει καὶ ἐπιτάττει περὶ ἕκαστον. περὶ δὴ 
τούτων λεκτέον᾽ νῦν μὲν γὰρ ἠπόρηται περὶ αὐτῶν μόνον. 

-»" 3 »" πρῶτον μὲν οὖν λέγομεν ὅτι καϑ᾽ αὑτὰς ἀναγκαῖον αἵ- 
ρετὰς αὐτὰς εἶναι, ἀρετάς γ᾽ οὔσας ἑκατέραν ἑκατέρου τοῦ μορίου. 
καὶ εἰ μὴ ποιοῦσι μηδὲν μηδετέρα αὐτῶν. ἔπειτα καὶ ποιοῦσι 

3 ς Ἁ ᾿ δεν 3 3 ς ε ς [χ4 
μέν, οὐχ ὡς ἰατρικὴ δὲ ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια, οὕτως 
ς 3 - - 

ἢ σοφία εὐδαιμονίαν᾽ μέρος γὰρ οὖσα τῆς ὅλης ἀρετῆς 
9“, » ᾿ “" “- 3 , ᾿ Ν᾿ ὧν 

τῷ ἔχεσϑαι ποιεῖ καὶ τῷ ἐνεργεῖν εὐδαίμονα. ἔτο ἐοτῖργον 
- 1 Ἁ ΄ ᾿ 3 Ἁ 

ἀποτελεῖται κατὰ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἠἡϑιπὴν ἀρετήν" ἡ 

μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρϑόν. ἡ δὲ φρόνησις τὰ 
-" - -»ὝἪ - 3 

πρὸς τοῦτον. τοῦ δὲ τετάρτου μορίου τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν 
ἀρετὴ τοιαύτη. τοῦ ϑρεπτικοῦ" οὐδὲν γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ πράτ- 

κ) - 

τειν ἢ μὴ πράττειν. περὶ δὲ τοῦ μηϑὲν εἶναι πρακτικωτέ- 
ρους διὰ τὴν φρόνησιν τῶν καλῶν καὶ δικαίων, μικρὸν ἄνω- 
ϑὲεν ἀρκτέον, λαβόντας ἀρχὴν ταύτην. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ 
δίκαια λέγομεν πράττοντάς τινας οὔπω δικαίους εἶναι. οἷον 

τοὺς τὰ ὑπὸ τῶν νόμων τεταγμένα ποιοῦντας ὕ ἄκοντας 
Ἅ ὃὉϑ ΝΜ Ἃ 7) ὦ ΄ . Ἁ ᾽ δ. Ψ' ΄ 
ἢ δι ἄγνοιαν ἢ δι᾿ ἕτερόν τι καὶ μὴ δι᾿ αὐτά (καίτοι πράτ- 

τι - [νὰ Ἁ ᾿Ὶ - Ω’ Ψ 

τουσί γε ἃ δεῖ καὶ ὅσα χρὴ τὸν σπουδαῖον). οὕτως. ὡς 

ἔοικεν, ἔστε τὸ πὼς ἔχοντα πράττειν ἕκαστα ὥστ᾽ εἶναι ἀγα- 
ϑόν, λέγω δ᾽ οἷον διὰ προαίρεσιν καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν 

Π Ἁ " “ 4 Α Ἀλιοδ. Ὁ ΄ 
20 πραττομέενῶν. τὴν μὲν ουν προαίρεσιν όρϑην στοιξι ῆ αθρὲτη». 

8. ἡ] ἥδε οἱ. Οοταθβ, οὐ ΜΡ, ρυρ. ΒΕ. { [|| ποιοῦσα οοτ- 
γαρθατα. 6888 1πὐθ]]οχιὺ Βν., οὖσα ζσπουδαιοτάτην οἱ. ἰάθμι, κρα- 
τίστη οὐσαῦ ὅϑαδθπι. ἢ 86. μὲν ὁτι. ΓΜΡ Ἐπι. { 11442,, 2. γ᾽ τε ὉΡ, 
δὲ ΑἸά. Ατ. ἢ ἑκατέραν] ἑκατέρας Γ΄ ΚΡ ΑἸά., ποη ψοχὺ. ΑΥ. ἢ τοῦ 
τα. Π35 ΑἸἹὰ. Ἐπ. (9) || 4. τὰ εὐεκτικὰ ροϑῦ ὑγέεια δαᾷ. ΑἸ4. ὁ || 6. τῷ 
ἐνεργεῖν α. ο. Ἐπ. Ατ,, ἐνεργεια τυ. ΚΡ, ἐνεργεία οοὐτ." ΚΡ, ἐνερ- 
γεῖ ΟἹ ὙΦ {|πεὐδαίμονα αὖ τὸν εὐδαίμονα Τ', τὸν ευδαίμονα ΟΝ, 
εὐδαιμονία ΚΡ, εὐδαιμονίαν Π5 Ἐπ., εὐδαίμονας Ατ. } 1. κατὰ] 
κατά τε Τ' ΑἸ]ά. {[ 10. ἐφ᾽ ἑαυτῶ ΟΡ οὐ γε. Τ)», γρ. ἐν αὐτῶ 1», 
ἐπ᾽ αὐτῷ ο. ο. Ἐπ. Αἰ. {{14. λέγομεν οτὰ. Π5, ὁ. ο. δὰ. Η6]. ΑΥ. 
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Ζ. 18. 11444,.21 --- 11440, 6. 141 

τὸ δ᾽ ὅσα ἐκείνης ἕνεκα πέφυκε πράττεσϑαι οὐκ ἔστιν τῆς 
ἀρετῆς ἀλλ᾽ ἑτέρας δυνάμεως. λεκτέον δ᾽ ἐπιστήσασι σα- 

9 φέστερον περὶ αὐτῶν. ἔστιν δή τις δύναμις ἣν καλοῦσι δει- 
, ρος ἂψ ᾽ ι ᾿ Ὁ ᾿ ᾿ ν »ς , γότητα᾽ αὕτη δ᾽ ἐστὶν τοιαύτη ὥστε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεϑέντα 

- ΄ 

σχοπὸν συντείνοντα δύνασθαι ταῦτα πράττειν καὶ τυγχά- 
᾿ ϑ κ᾿ Α 3 ς } 53 ΄ ,,} 

νεῖν αὐτῶν. ἂν μὲν οὖν ὁ σκοπὸς ἡ καλός: ἐπαινετή ἐστιν, 

ἂν δὲ φαῦλος. πανουργία᾽ διὸ καὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς 
10 χαὶ (τοὺς) πανούργους φαμὲν εἶναι. ἔστιν δ᾽ ἡ φρόνησις οὐχ 

ς , 2 δ 32 Ω - 4 ΄ ε Δ δ΄ -» 
ἡ δύναμις, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνευ τῆς δυνάμεως ταύτης. ἡ δὲ ἕξις τῷ 

ὄμματι τούτῳ γίνεται τῆς ψυχῆς οὐκ ἄνευ ἀρετῆς. ὡς 
εἴρηταί τε καὶ ἔστιν δῆλον οἵ γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πρα- 

- 2 Α ᾿ ’ Ἁ ’ Ἁ , κ } χτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰσιν, ἐπειδὴ τοιόνδε τὸ τέλος καὶ τὸ 
ἄριστον. ὁτιδήποτε ὄν᾽ ἔστω γὰρ λόγου χάριν τὸ τυχόν. 
τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ, οὐ φαίνεται" διαστρέφει γὰρ ἡ 

’ κ ΄ -“" κ Ἁ Ἁ 3 
μοχϑηρία καὶ διαψεύδεσϑανι ποιεῖ περὶ τὰς πρακλτικὰς ἀρ- 

χάς. ὥστε φανερὸν ὅτε ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα 
πὶ ἀγαϑόν. σκεπτέον δὴ πάλιν καὶ περὶ ἀρετῆς. καὶ γὰρ ἡ 

ἀρετὴ παραπλησίως ἔχει. ὡς ἡ φρόνησις πρὸς τὴν δεινότητα 
(οὐ ταὐτὸ μέν, ὅμοιον δέ). οὕτω καὶ ἡ φυσικὴ ἀρετὴ πρὸς 
τὴν κυρίαν. πᾶσιν γὰρ δοκεῖ ἕκαστα τῶν ἠϑῶν ὑπάρχειν 
φύσει πὼς (καὶ γὰρ δίκαιοι καὶ σωφρονικοὶ καὶ ἀνδρεῖοι 
καὶ τἄλλα ἔχομεν εὐθὺς ἐκ γενετῆς)" ἀλλ᾽ ὅμως ἡγούμεϑ᾽ 

28. τις οτῃ. Π᾿' (ἴογβ. γθοῦβθ), ὁ. ο. δαᾶ. Ἐπ, τ. [| 36. ταῦτα 
βΒϑθοϊπαθπάσηῃ δαὺ (ἃ αποᾶ το]ῃὶ ΠΟῺ ἀΙΒΡΙ1Ο6 0) ἴῃ πάντα τοῖ- 

᾿ ἰαμαυτη 6886 οἷ. ΞΡΘΠΡ Ια ἢ 28. καὶ «τοὺς ΚΙοΙμῖὰ5Β Ην., καὶ 
(οὐ ὙἱἹοδοσίαβ (τ186) ! 29; ἡ δύναμις} ἡ δεινότης ΜῈ ΒΚ. ἘῚ. 

τ.7) αὕτη ἡ δύναμις, ἡ δεινότης Η6]. (Ἰορὶὺ Ἰρτςαν 15. αποαὰθ 
δύναμις, πθο ποη Κα. ΑΥ [|} 81. τε οὐὰ. Π᾿ || 88. ἔστω --- τυχόν 
βθοϊαάθηάδ γ61 οθχίθ τὸ τυχόν οοτγαρίδ 6586 οοπβοὺ Ἐν. {1144}, 
1, σκεπτέον --- 11488., 11. πόλει ἃ Ατὐϊδύονθιθ μυᾶ σϑοὺθ 8Ὁ: 
ταάϊοοΐ ΒΑΒΒΟΥΤῸΒ Ι δὲ Ατ. ᾿ ῬΓΌ. Οοταθθ (1816) ἢ} καὶ οἵὰ, ΟΡ 
Ατ., καὶ περὶ οτῃ. ΤΠ! καὶ γὰρ --- 3: παραπλησίως ο. ὁ. Ἐπ. 
ΑΥ. , παραπλησίως γὰρ ΠἪ, γυρ. Βυ. ἴπ δᾶμῃ. (ρβυρθσδι) ἢ 8. οὐ 
-- δέ 566]. Πν. ἴπ δάῃ. δ δὲ τϑοῖα τηὐουραποίϊοπθ σϑβυϊξαθω π1}1]} 
τηπίαπαμτη δβὺ ᾿ καὶ οτὰ. ΟὉ Ἐγ. ἴῃ δάῃ. (πι816) { [[| 6. ἡγούμεϑ᾽ 
Ἡδββουΐαβ, ξητοῦμεν ΤΠ ΑἸὰ. Βὰ. Ηδ6]. Ατ. ΒΚ. Εν. Βσ. 
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(: 

δ, ᾽ Ν 5 Ἁ " - » ’ 
ἕτερόν τι τὸ κυρίως ἀγαϑὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἄλλον τρόπον 

ὑπάρχειν. καὶ γὰρ παισὶ καὶ ϑηρίοις αἴ φυσικαὶ ὑπάρ- 
- 3 

χουσιν ἕξεις, ἀλλ᾽ ἄνευ νοῦ βλαβεραὶ φαίνονται οὖσαι. 
Α - » ον» ’ χὰ ’ ᾿ » 

πλημι παοῦτον ἀκμὴν ὁρᾶσϑαι, οτι Φάσερ σώματι ἐσχιῤῷ 

ἄνευ ὄψεως κινουμένῳ συμβαίνει σφάλλεσϑαι ἰσχυρῶς διὰ 

τὸ μὴ ἔχειν ὄψιν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα᾽ ἐὰν δὲ λάβῃ νοῦν, 3 

ἐν τῷ πράττειν διαφέρει. ἡ δ᾽ ἕξις ὁμοία οὖσα τότ᾽ ἔσται 
΄ -" - 

κυρίως ἀρετή. ὥστε καϑάπερ ἐπὶ τοῦ δοξαστικοῦ δύο ἔστιν 
» ΄ , ’ μή " ι ὅν -οΥἉ -" , 

εἴδη. δεινότης καὶ φρόνησις, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ ἠϑικοῦ δύο 

ἔστιν, τὸ μὲν ἀρετὴ φυσικὴ τὸ δ᾽ ἡ κυρία, καὶ τούτων ἡ 
, 2 » ΄ ΄ , ΄ Ἷ 

κυρία οὐ γίνεται ἄνευ φρονήσεως. διόπερ τινές φασιν πά- ὃ. 

σας τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι, καὶ Σωκράτης τῇ μὲν 
ὀρϑῶς ἐζήτει τῇ δ᾽ ἡμάἄρτανεν᾽ ὅτι μὲν γὰρ φρονήσεις ᾧετο 
εἶναι πάσας τὰς ἀρετάς. ἡμάρτανεν, ὅτι δ᾽ οὐκ ἄνευ φρο- 
νήσεως. καλῶς ἔλεγεν. σημεῖον δέ" χαὶ γὰρ νῦν πάντες, 4 
Ὡ , ι 3 , , . ο ΄ 
ὁταν ὀρίξωνται τὴν ἀρετήν, προστιϑέασι τὴν ἕξιν, εἰπόντες 

ι ι Ὁ ᾿ ἃ. τὸ ἡ 3 ι ΄ ἀροτς ᾿ Ὅν 
καὶ πρὸς ἃ ἐστιν, τὴν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον ὀρϑὸς δ᾽ ὃ 

κατὰ τὴν φρόνησιν. ἐοίκασι δὴ μαντεύεσϑαί πως ἅπαντες 
ὅτι ἡ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐστιν ἡ κατὰ τὴν φρόνησιν. δεῖ δ. 
δὲ μικρὸν μεταβῆναι" οὐ γὰρ μόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λό- 

γον, ἀλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν. ὀρϑὸς 
δὲ λόγος περὶ τῶν τοιούτων ἡ φρόνησις ἐστίν. Σωκράτης 
μὲν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς ᾧετο εἶναι ( (ἐπιστήμας γὰρ εἶναι 
πάσας). ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου. δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων δ᾽ 
ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀγαϑὸν εἶναι κυρίως ἄνευ φρονήσεως. οὐδὲ 
φρόνιμον ἄνευ τῆς ἠϑικῆς ἀρετῆς. ἀλλὰ καὶ ὃ λόγος 
ταύτῃ λύοιτ᾽ ἄν, ᾧ διαλεχϑείη τις ἂν ὅτι χωρίζονται ἀλ- 

7: εἶναι Ῥοϑῦ ἀγαϑὸν αἂάᾶ. Τ' Ατ., 6. 6. 011. Βα. ἄλλον 
τρόπον] εἶναι ἄλλως ΑΙα, Π| 10. πλὴν --- ὥσπερ] ὥσπερ γὰρ οἱ. 
Βγ. 11. διὰ -- 12. ὄψιν βθοϊαἀθηδ, 6880 οἱ. Βγ. 18. δ᾽ Ὁ 
ϑαβθιῃ. Ι ὁμοία οὖσα] οἷον ὄψιν λαβοῦσα Βαυᾶ τη816 οἱ. Ἐχ,, 
οὕτως ἔχουσα ϑαδβοιι. [ 17. τινές οἵα. Γ' Α]4. ΗἨδβὶ. Αυ. (αά., 
αὖ νἱἀείαν, οὐϊαπα Εἰ.) 26. μεταϑεῦῖναι ΟὐοΥδ68 οὐ γὰρ] ἔστι 
(ἔστιν Ῥγ. ΚῸ) γὰρ οὐ ΠΊΟΡῚ [{27.. ἐστιν ογα. ΜΡΌΡ, 
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λήλων αἱ ἀρεταί" οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἁπά- 
σας. ὥστε τὴν μὲν ἤδη τὴν δ᾽ οὔπω εἰληφὼς ἔσται᾽ τοῦτο 86 
γὰρ κατὰ μὲν τὰς φυσικὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται, καϑ’ ἃς 
δὲ ἁπλῶς λέγεται ἀγαϑός, οὐκ ἐνδέχεται" ἅμα γὰρ τῇ τι455 

1 φρονήσει μιᾷ οὔσῃ πᾶσαι ὑπάρξουσιν. δῆλον δέ, κἂν εἰ 
μὴ πραχτικὴ ἦν; ὅτι ἔδει ἂν αὐτῆς διὰ τὸ τοῦ ἘΞ μο- 
φίου ἀρετὴν εἶναι, καὶ ὅτε οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρϑὴ 
ἄνευ φρονήσεως οὐδ᾽ ἄνευ ἀρετῆς" ἣ μὲν γὰρ τὸ τέλος ἣ δὲ 

" τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττειν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κυρία 
γ᾽ ἐστὶν τῆς σοφίας οὐδὲ τοῦ βελτίονος μορίου; ὥσπερ οὐδὲ 
τῆς ὑγιείας ἡ ἰατρική" οὐ γὰρ χρῆται αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὁρᾷ 
ὅπως γένηται" ἐκείνης οὖν ἕνεκα ἐπιτάττει, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ. 

ἔτι ὅμοιον κἂν εἴ τις τὴν πολιτικὴν φαίη ἄρχειν τῶν ϑεῶν; 10 

ὅτι ἐπιτάττει περὶ πάντα τὰ ἐν τῇ πόλει. 

Ἡ, 

Ἵ μετὰ δὲ ταῦτα λεχτέον,. ἄλλην ποιησαμένους ἀρχήν. 
ὅτε τῶν περὶ τὰ ἤϑη φευκχτῶν τρία ἔστιν εἴδη. κακία ἀκρα- 
σία ϑηριότης. τὰ δ᾽ ἐναντία τοῖς μὲν δυσὶ δῆλα (τὸ μὲν 

ι ὅ ι . Ὁ 2 ΄ - Ὁ ᾿ “τῶν ΄ 
γὰρ ἀρετὴν τὸ δ᾽ ἐγκράτειαν καλοῦμεν)" πρὸς δὲ τὴν ϑηριό- 

τηταὰ μάλιστα ἂν ἁρμόττοι λέγειν τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν, 
ἡρωικήν τινα καὶ ϑείαν, ὥσπερ Ὅμηρος περὶ Ἕκτορος πε- 50 
ποίηκεν λέγοντα τὸν Πρίαμον ὅτι σφόδρα ἦν ἀγαϑός, 

οι 

γα Ε 

οὐδὲ ἐῴκει 
ἀνδρός γε ϑνητοῦ πάις ἔμμεναι ἀλλὰ ϑεοῖο. 99 

5 ὥστ᾽ εἰ, καϑάπερ φασίν, ἐξ ἀνθρώπων γίγνονται ϑεοὶ δι᾿ ἀρε- 

11488, 2. οὔσῃ] ὑπαρχούση Π᾿ ἢ ὑπάρχουσι Π5 ΑΥ. | ὃ. ἂν 
οτη. Π᾿ "τοῦ ζἑτέρου» δυύ τοῦ (βελτίονος) οἷ. ΞΡΘπ 6118, 
δ. Μ᾿ Ν, 11910.,. 6} ὅ. τέλος {ποιεῖ ὀρϑόν» οἱ. Ἐν. {[ 8. ἧ ΟΤΩ. 
ΠῚ} 9. γίνηται" Βαβθτη. οὗ ΠῚ Ν᾽, γοῦν δυὺ γὰρ Γ', οὖν ὁ. 6. 
Ἑὰ. Ατ. ἢ 11. καὶ δὴ οὕτω ταῦτα ροβὺ πόλει Δἀά. ΜῬ͵ 

Τὺ. ΠΕ ΚΝ τ΄ ΠῚ. Ψ Οὗ. -ὦὁἡὄἮἥ ἘΠἅ. 
1148, 19. ἂν] ἄν τις ον ΑἸά. Ἀν. Ι 321. ἈΟΝ οὐ γὰρ Μὴ 

Βὲεϊ.. οὐδὲ γὰρ Π5 τ || 238. ϑεῖοι Τῦ ΜΡ ΑἸά. Ηδ6]., ϑεοὶ ο. ὁ. ἀπ. Ατ, 



144 Η. 1. 114ὅ8, 34 --- 2. 1145}, 8. 

»" ς μ ,ὔ Ἃ Ε72 -" [κ᾿ ε -" ΄ 

τῆς ὑπερβολήν. τοιαύτη τις ἂν εἴη δῆλον ὅτι ἡ τῇ ϑηριώδει ὦ 
36 ἀντιτυϑεμένη ἕξις" καὶ γὰρ ὥσπερ οὐδὲ ϑηρίου ἔστιν κακία ὦ 

5.95 3 ΄ [4 » - 3 9. κ ΄ δ - τι Ε 

οὐδ᾽ ἀρετή. οὕτως οὐδὲ ϑεοῦ. ἀλλ᾽ ἣ μὲν τιμιώτερον ἀρετῆς, ἢ 

δ᾽ ἕτερόν τι γένος κακίας. ἐπεὶ δὲ σπάνιον καὶ τὸ ϑεῖον δ΄ 
ἄνδρα εἶναι, καϑάπερ οἵ “άκωνες εἰώϑασι προσαγορεύειν. 
[κ᾿ 9 -“ [4 -" 5 ΄ 4 4.4. Εν ὅταν ἀγασϑῶσι σφόδρα του (σεῖος ἀνήρ φασιν), οὕτως καὶ δ᾽ 

80 ϑηριώδης ἐν τοῖς ἀνθρώποις σπάνιος. μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς 
βαρβάροις ἔστιν, γίνεται δ᾽ ἔνια καὶ διὰ νόσους καὶ πηρώ- 
σεις καὶ τοὺς διὰ κακίαν δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑπερβάλλον- 
τὰς οὕτως ἐπιδυσφημοῦμεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς διαϑέσεως Α΄ 
τῆς τοιαύτης ὕστερον ποιητέον τινὰ μνείαν, περὶ δὲ κακίας ὦ 
εἴρηται πρότερον᾽ περὶ δὲ ἀκρασίας καὶ μαλακίας καὶ τρυ- 
φῆς λεκτέον. καὶ περὶ ἐγκρατείας καὶ καρτερίας. οὔτε γὰρ ὁ 

πάν ὡς περὶ τῶν αὐτῶν ἕξεων τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ μοχϑηρίᾳ ἕκα- 
τέραν αὐτῶν ὑποληπτέον, οὔτε ὡς ἕτερον γένος. δεῖ δέ, 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. τιϑέντας τὰ φαινόμενα καὶ πρῶ- 
τον διαπορήσαντας οὕτω δεικνύναι μάλιστα. μὲν πάντα τὰ 
ἔνδοξα περὶ ταῦτα τὰ πάϑη. εἰ δὲ μή, τὰ πλεῖστα καὶ 
κυριώτατα᾽ ἐὰν γὰρ λύηταί τε τὰ δυσχερῆ καὶ καταλεί- 
σηται τὰ ἔνδοξα, δεδειγμένον ἂν εἴη ἱκανῶς. 

8 δοκεῖ δὴ ἥ τε ἐγκράτεια καὶ καρτερία τῶν σπουδαίων δ΄ 

34. ϑηριωδία ΤΊ,» ΑἸΑ. Ηεϊ. "] 28ὅ. ἀντικειμένη Ὑπατοίαβ ὦ 
26. τιμιωτέρα ΤΡ ΜΡ ΑΥ. [[ 38. καϑάπερ. -- 39. φασιν 560]. Ζπίηροῦ 
(.1816) ἢ 29. ὅταν {γὰρ Βοιρίαβ (ἐθιμθυθ) [ ϑεῖος ΤῸ ΜΡ ΑἸὰ. 
Απ. || (σεῖος ἀνήρ, φασὶν, οὗτος) ΟἸξαυῖτιΒ, σεῖος ἀνήρ, φασίν, 
«οὗτος», οὕτως Οὐοτδθ5 (τθοῦθ, αὐ υἱάδίαν, οἵ, ΡΙαῦ. Νίϑη. 99), ὁ 
σεῖος --- φασιν 5680]. δέθφμναβ ᾿ 81. ἐνέοτε ΤΒυτοίαβ || 88. τῆς 
τοιαύτης διαϑέσεως ΠΗ ΑἸᾶ. ΒΚ. Εν. Βν., ταύτης τῆς διαϑέ- 
σεως ΓΤ! 1146 Ὁ, 1. τῶν περὶ ὡς τῶν αὐτῶν ἕξεων ΑἸᾺ,, ὡσπερεὶ ὦ 
τῶν αὐτῶν ἕξεων Οδπίον, ὡς τὰς αὐτὰς ἕξεις οἱ. Βτ. ἢ 2. οὔτε 
ὡς ἕτερον γένος) αἰδοτοπέϊατη βρθοϊδοατη ἐθιιρδγαηίίαθ ἴθ ΒθΟ 
Ἦργο, αὐδίθια πὸ8 Ἰδρίτηυβ, ἀθβιίἀθσαυῖ, αὖ δ]ῖο οἷιβ ἴοθὸ 8Ὸ 
Αυϊβίοὐθιθ αυοαπθ δχροβίζατη ἔαϊββθ, βεὰ ΠΟ Ῥϑυ 886, Ὀγϑθ- 
βουύτη οὔτῃ οὐ ἃ Ηβθ]. ροβὺ Βᾶθο σϑυῦῦθα δοουγαῦθ θβχροπδῦασ οὖς 
δἰαβάθηι τϑὶ ὑγϑοίαἐϊο οἷᾶγα δὺ ρϑυβρίουδ, ϑίΐϊδτη ἴῃ Μ. Μ. 1900, 
1 5βα4. Ἰοσαύαν, νἱχ σϑοῖΐθ οϑθηβϑῦ Ηδθοκον 6. τε ὁπ. Π53} 8. δ᾽ 
ἡ Π᾿, δὴ 6. ὁ. ἨθΙ]. ΑΥ. ἢ} τε ὁπ. Π": 

8 οι 

οι 







Η. 3. 1146Ὁ, 9 -- 8. 1146}, 84. 145 

ς 

χαὶ τῶν ἐπαινετῶν εἶναι, ἡ δὲ ἀκρασία τε καὶ μαλακία 
τῶν φαύλων τε καὶ ψεκτῶν. -- καὶ ὃ αὐτὸς ἐγκρατὴς καὶ 10 
᾿ἐμμενετικὸς τῷ λογισμῷ καὶ ἀκρατὴς καὶ ἐκστατικὸς τοῦ 
λογισμοῦ. καὶ ὃ μὲν ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτε φαῦλα πράττει διὰ 

’ ᾿ ς 3 Ἁ 5." [χς -“ δ ε. ’ 3 

πάϑος. ὃ δ᾽ ἐγκρατὴς εἰδὼς ὅτε φαῦλαι αἵ ἐπιϑυμίαι οὐκ 
ἀκολουϑεῖ διὰ τὸν λόγον. --- καὶ τὸν σώφρονα μὲν ἐγκρατῆ καὶ 
χαρτερικόν, τὸν δὲ τοιοῦτον οὗ μὲν πάντα σώφρονα οἱ δ᾽ οὔ, τ 
χαὶ τὸν ἀκόλαστον ἀκρατῆ καὶ τὸν ἀκρατῆ ἀκόλαστον συγκχε- 

τ χυμένως, οἱ δ᾽ ἑτέρους εἶναι φασίν. --- τὸν δὲ φρόνιμον ὁτὲ μὲν 
οὔ φασιν ἐνδέχεσϑαι εἶναι ἀκρατῆ, ὁτὲ δ᾽ ἐνίους φρονίμους ὄντας 
καὶ δεινοὺς ἀκρατεῖς εἶναι. ---- ἔτι ἀκρατεῖς λέγονται καὶ ϑυμοῦ 
καὶ τιμῆς καὶ κέρδους. 20 

τί τὰ μὲν οὖν λεγόμενα ταῦτ᾽ ἐστίν᾽ ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις 8 
πῶς ὑπολαμβάνων ὀρϑῶς ἀκρατεύεταί τις. ἐπιστάμενον [μὲν] 
οὖν οὔ φασίν τινες οἷόν τε εἶναι" δεινὸν γὰρ ἐπιστήμης ἐνούσης, 
ὡς ᾧετο Σωκράτης, ἄλλο τι κρατεῖν καὶ περιέλκειν αὐτὴν 
ὥσπερ ἀνδράποδον. Σωκράτης μὲν γὰρ ὅλως ἐμάχετο πρὸς τὸν 90 
λόγον ὡς οὐκ οὔσης ἀκρασίας" οὐθένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα πράτ- 

ΠΥΡΟῚ , : ᾿ .»ν ξ ᾿ ἈΝ. ΄ 
3 τεῖν παρὰ τὸ βέλτιστον, ἀλλὰ δι΄ ἄγνοιαν. οὗτος μὲν οὖν ὃ λό- 

γος ἀμφισβητεῖ τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς; καὶ δέον ζητεῖν περὶ 
τὸ πάϑος. εἰ δι’ ἄγνοιαν, τίς ὃ τρόπος γίνεται τῆς ἀγνοίας 

(ὅτε γὰρ οὐκ οἴεταί γε ὃ ἀκρατευόμενος πρὶν ἐν τῷ πάϑει 80 
8 γενέσϑαι, φανερόν)" εἰσὶν δέ τινες οἱ τὰ μὲν συγχωροῦσι 
τὰ δ᾽ οὔ. τὸ μὲν γὰρ ἐπιστήμης μηϑὲν εἶναι κρεῖττον ὃμο- 
λογοῦσιν, τὸ δὲ μηϑένα πράττειν παρὰ τὸ δόξαν βέλτιον 
οὐχ ὁμολογοῦσιν, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀκρατῆ φασιν οὐκ ἐπι- 

, 9: τῶν οτι. Π5 || 10. τε οτὰ. Π' ῃ 16. πάντας Ο', πάντες ΜΡ Ο", 
πάντως ΑΥ. οὖ οουτ. ΤΠ, πάντα ὁ. 6. ΗΒ]. [[ 16. καὶ τὸν ἀκόλαστον 
πτ 19. εἶναν 560]. ὙΠΟ, γ᾿ Ῥυο]ορρ. ἢ 17. οἱ] ὁτὲ ΠΠ 3 ΑΥ. [} τοτὲ 
Π5 31, ἀπορήσειε --- 114θ8, 16. μέγα Ροϑῦ 1146}, 3. πράττει τοᾶ- 
αἰ Ηδ8]. [| 22. μὲν οτι. ΠῚ {| 38, οὖν] γὰρ  ϑαβοια. [[ 24. αὐτὴν ΚΡΟΞ 
(οἔ. ΡΙαῦ. Ρτοίδσ. 862 Β. Ὁ), αὐτὸν ὁ. 6. Απ. ΒΚ. ΕῈ. ἢν. [[|26. γὰρ (όρ- 
ϑῶς Ὁ ΒΡΘΗΡΘΙΙα8 (ματιὰ τϑοὐθ) ἢ 38. καὶ --- 39. ἀγνοίας 560]. ὙΥ ΠΒοπ, 
γ. Ῥγοϊαρσ. ᾿ 80. ὅτι} ὅτι μὲν ΟΣ ΑἸὰ. ᾿᾿ δεῖν πράττειν ἃ πράττει ροδβῦ 
γε τἀ ᾳ. Ο" ΑἸά. {| 81. δή Π' (οΥχ. το. ΚΡ) τ || 88. βέλτιστον οἷ. Οοτδ68. 

Απιβα. ἘΠ. Νίο. 10 



146 Η. 8. 1145}, 8 -- 11466, 34. 
ᾳ 

80 στήμην ἔχοντα κρατεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀλλὰ δόξαν. 
ἀλλὰ μὴν εἴγε δόξα καὶ μὴ ἐπιστήμη, μηδὲ ἰσχυρὰ ὑπό- 

1466 λήψις ἢ ἀντιτείνουσα ἀλλ᾽ ἠρεμαία, καϑάπερ ἐν τοῖς δὲ- 
στάξζουσιν, συγγνώμη τῷ μὴ μένειν ἐν αὐτὰϊς πρὸς ἐπιϑυ- 
μέας ἰσχυράς᾽ τῇ δὲ μοχϑηρίᾳ οὐ συγγνώμη, οὐδὲ τῶν 
ἄλλων οὐδενὶ τῶν ψεχτῶν. φρονήσεως ἄρα ἀντιτεινούσης" 

δ αὕτη γὰρ ἰσχυρότατον. ἀλλ᾽ ἄτοπον ἔσται γὰρ ὃ αὐτὸς 
ἅμα φρόνιμος καὶ ἀκρατής, φήσειε δ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς φρονίμου 
εἶναι τὸ πράττειν ἑκόντα τὰ φαυλότατα. πρὸς δὲ τούτοις 
δέδειχται πρότερον ὅτε πρακτικός γε ὃ φρόνιμος (τῶν γὰρ 
ἐσχάτων τις) καὶ τὰς ἄλλας ἔχων ἀρετάς. --- ἔτι εἰ μὲν ἐν 
τῷ ἐπιϑυμίας ἔχειν ἰσχυρὰς καὶ φαύλας ὃ ἐγκρατής. οὐκ 
ἔσται ὁ σώφρων ἐγκρατὴς οὐδ᾽ ὃ ἐγκρατὴς σώφρων" οὔτε 
γὰρ τὸ ἄγαν σώφρονος οὔτε τὸ φαύλας ἔχειν. ἀλλὰ μὴν 
δεῖ γε. εἰ μὲν γὰρ χρησταὶ αἵ ἐπιϑυμίαι, φαύλη ἡ κω- 

λύουσα ἕξις μὴ ἀκολουϑεῖν, ὥσϑ᾽ ἡ ἐγκράτεια οὐ πᾶσα 
16 σπουδαία᾽ εἰ δ᾽ ἀσϑενεῖς καὶ μὴ φαῦλαι, οὐϑὲν σεμνόν. οὐδ᾽ 

εἰ φαῦλαι καὶ ἀσϑενεῖς, οὐδὲν μέγα. --- ἔτε εἰ πάσῃ δόξῃ 
ἐμμενετικὸν ποιεῖ ἡ ἐγκράτεια, φαύλη; οἷον εἰ καὶ τῇ 
ψευδεῖ" καὶ εἰ πάσης δόξης ἡ ἀκρασία ἐκστατικόν, ἔσται 
τις σπουδαία ἀκρασία, οἷον ὃ Σοφοκλέους Νεοπτόλεμος ἐν 

30 τῷ Φιλοκτήτῃ. ἐπαινετὸς γὰρ οὐκ ἐμμένων οἷς ἐπείσϑη ὑπὸ 
τοῦ Ὀδυσσέως διὰ τὸ λυπεῖσϑαι ψευδόμενος. --- ἔτε ὃ σοφι- 8 
στικὸς λόγος [ψευδόμενος] ἀπορία᾽ διὰ γὰρ τὸ παράδοξα 

βούλεσϑαι ἐλέγχειν, ἵνα δεινοὶ ὦσιν ὅταν ἐπιτύχωσιν, ὃ 
ς 

᾿ γενόμενος συλλογισμὸς ἀπορία γίνεται" δέδεται γὰρ ἡ 

φι 

Φ5 

τὶ ς. 

“ἢ 

1140ώ, ῶ. ἐμμένειν ἐν ταύταις ΑἸᾶ. Απ., μένειν ἐν ταύ- 
ταις Γ', ἐμμένειν αὐταῖς Οοτδθδ [[ 4. φρονήσεως --- 9. ἀρετάς] ν. 
αα88 δαποίαθο εα 1162 ἃ, ὁ 5αᾳ. [| ὅ. ἐσχυροτάτη ΜῈ οὐ το. ΚΡ !. 
ὃ. ἂν οὐδ᾽ εἷς Π" Νὺυ, ἂν οὐδὲ ΑἸά. [{8. γὰρ ροϑὺ 9. ἐσχάτων Π᾿ 
ΑἸΙᾶ. {{11. ἔστιν Π5 18. ἄγεσϑαι (Ὁ) ΑἩ. [| 14. μὴ οἵα. Π5 οὗ το. 
ΚΡ, ὁ. ο. δἀᾷ. Αι. 1ὅ. ἀσϑενεῖς --- 16. εἰ 5660]. Θααννίαθ [} 21. ἔτε 
-- 27. λόγον 566]. Θδενίαβ, ποῖ γρααπηὺ Ηδβ]. οὐ Μ, Μ. 1201, 
10 βαα. ! 32. ψευδόμενος ἀπορία 560]. Βοτρίαβ, ψευδόμενος πΟᾺ 
γουυϊῦ Αὐρυτόρυίπβ, βθοϊαἀοπάστῃ 6886 οἱ. Ζ91115, 8660]. ΟΟΥΔΘΒ. 







Σ Ἡ. 8. 11464, 2ὅ --- 4. 1146}, 18. 141 

ἢ , [κὴ ἷ κ ᾿Ὶ ᾿ Ἁ ν᾿ Ἁ 3 ΄ διάνοια. ὅταν μένειν {μὲν μὴ βούληται διὰ τὸ μὴ ἀρέσκειν 35 
τὸ συμπερανϑέν, προϊέναι δὲ μὴ δύνηται διὰ τὸ λῦσαι μὴ 

Ἁ ΄ ΡΨ. ΄ ς 3 ἂν 

9 ἔχειν τὸν λόγον. συμβαίνει δ᾽ ἔκ τινος λόγου ἡ ἀφροσύνη 

μετ᾽ ἀκρασίας ἀρετή᾽ τἀναντία γὰρ πράττει ὧν ὑπολαμβά- 
νει διὰ τὴν ἀκρασίαν, ὑπολαμβάνει δὲ τἀγαϑὰ κακὰ εἷς 
ναι καὶ οὐ δεῖν πράττειν, ὥστε τἀγαϑὰ καὶ οὐ τὰ κακὰ 80 

τὸ πράξει. --- ἔτι ὁ τῷ πεπεῖσθαι πράττων καὶ διώκων τὰ 
ἡδέα καὶ προαιρούμενος βελτίων ἂν δόξειεν τοῦ μὴ διὰ 
λογισμὸν ἀλλὰ δι’ ἀκρασίαν. εὐιατότερος γὰρ διὰ τὸ μετα- 

-» ψιι: ς 2 3 ᾿ Ε7) - , τ πεισϑῆναι ἄν ὃ δ΄ ἀκρατὴς ἔνοχος τῇ παροιμίᾳ ἐν ἢ 
ςς δ᾽ το ’ὔ , -" ’ 32 » }] ᾿ 

φαμὲν “Ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ-. τέ δεῖ ἐπιπίνειν:; εἰ μὲν γὰρ 85 
ἐπέπειστο ἃ πράττει. μεταπεισϑεὶς ἂν ἐπαύσατο, νῦν δ᾽ οὐ 11460Ὁ 

τι πεπεισμένος οὐδὲν ἧττον ἄλλα πράττει. --- ἔτε εἰ περὶ 
πάντα ἀκρασία ἐστὶν καὶ ἐγκράτεια, τίς ὃ ἁπλῶς ἀκρατής; 

2 τ ν᾿ ς ’ ΕΙΣ - Ἁ 2 Α 7 ’ 

οὐδεὶς γὰρ ἁπάσας ἔχεί τὰς ἀκρασίας. φαμὲν δ᾽ εἶναί τι- 
νας ἁπλῶς. ἱ δ 

1 αἷ μὲν οὖν ἀπορίαι τοιαῦταί τινες συμβαίνουσιν. τούτων 4 

δὲ τὰ μὲν ἀνελεῖν δεῖ τὰ δὲ καταλιπεῖν" ἡ γὰρ λύσις τῆς 
τι ἀπορίας εὕρεσις ἐστίν. πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον πότερον 

εἰδότες ἢ οὔ, καὶ πῶς εἰδότες εἶτα περὶ ποῖα τὸν ἀκρατῆ 
καὶ τὸν ἐγχρατῆ ϑετέον. λέγω δὲ πότερον περὶ πᾶσαν το 
ἡδονὴν καὶ λύπην ἢ περί τινας ἀφωρισμένας" καὶ τὸν 
ἐγκρατῆ καὶ τὸν καρτερικόν, πότερον ὃ αὐτὸς ἢ ἕτερος 
ἐστίν" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα συγγενῆ τῆς 

28. μὲν ΑἸὰ., οἵα. ΓΠΉΒΝΡ ἀν. ἢ! 832. ἂν οἵη. Π' (βΌρρ!. 
το. ΚΌ) {|Δ8ὅ. πνίγει ΜΡ, τὴν φάρυγγα πνίγῃ ΑἸά. Ατ., πνίγῃ 
6. 6. Δπ. " τέ δεῖ ἐπιπίνειν 560]. ΒοΥρΊαβ (πι816) [[ ἔτε πίνειν Γ' 
1» ΑἸὰ., γ᾽ ἔτ᾽ ἐμπίνειν οἱ. Οοταθβ ὁ ἢ 1146Ὁ, 1. μὴ δπίθ 
ἐπέπειστο αἀὰ. Γ΄ Π" ΑἸά. Απ. ΒΚ. Ετ., 6. 6. οὔ. Η6].(2) Ασ., 
860]. Πγ. [| δ᾽ οὐ Τιαταθίπυβ, δὲ Γ' Π ΑἸά. Απ. ἀτ. ΒΚ. Εν. (Ηβθοκ.), 
δὲ {μὴ Οοταρβ, δὲ (ἄλλαν Ἐν. ἢ 2. πεπεισμένος βοοϊπάθηδατα 
6886 οἱ. Ηδθοκον [[| 83. ἅπαντα Π", πάντα ὁ. α. Απ. 4. πάσας 
Π53 Απ. 1. ἀναλύειν Οοταρθβ, λύειν οἱ. Οοταθβ ἢ. 9. εἰδότες 
(ἀκρατεύονται γοὶ εἰδότες (ἀκρατεῖς οἱ. βρθηρθιαβ. 
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απ) 

ϑεωρίας ἐστὶ ταύτης. [ἔστι δ᾽ ἀρχὴ τῆς σκέψεως, πότερον 2 
1 ὃ ἐγκρατὴς καὶ ὃ ἀκρατής εἶσιν τῷ περὶ ἃ ἢ τῷ πῶς ὁ 

ἔχοντες τὴν διαφοράν, λέγω δὲ πότερον τῷ περὶ ταδὶ εἶναι 
μόνον ἀκρατὴς ὃ ἀκρατής, ἢ οὐ ἀλλὰ τῷ ὥς, ἢ οὐ ἀλλ᾽ 
ἐξ ἀμφοῖν! {᾿ ἔπειτ᾽ εἰ περὶ πάντ᾽ ἐστὶν ἡ ἀκρασία καὶ ἡ 
ἐγκράτεια ἢ οὔ]]. οὔτε γὰρ περὶ ἅπαντ᾽ ἐστὶν ὃ ἁπλῶς ἀκρα- 

30 τής. ἀλλὰ περὶ ἅπερ ὃ ἀκόλαστος, οὔτε τῷ πρὸς ταῦτα 
ἁπλῶς ἔχειν (ταὐτὸν γὰρ ἂν ἦν τῇ ἀκολασίᾳ), ἀλλὰ τῷ 
ὡδὶ ἔχειν. ὃ μὲν γὰρ ἄγεται προαιρούμενος, νομίξων ἀεὶ 
δεῖν τὸ παρὸν ἡδὺ διώκειν" ὃ δ᾽ οὐκ οἴεται μέν, διώκει δέ. 

ὄ περὶ μὲν οὖν τοῦ δόξαν ἀληϑῆ ἀλλὰ μὴ ἐπιστήμην 8 
3ὅ εἶναι παρ᾽ ἣν ἀκρατεύονται, οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λό- 

γον (ἔνιοι γὰρ τῶν δοξαξόντων οὐ διστάζουσιν, ἀλλ᾽ οἴονται 
ἀκριβῶς εἰδέναι" εἰ οὖν διὰ τὸ ἠρέμα πιστεύειν οἵ δοξάξον- 4 
τες μᾶλλον τῶν ἐπισταμένων παρὰ τὴν ὑπόληψιν πράξου- 
σιν, οὐϑὲν διοίσει ἐπιστήμη δόξης" ἔνιοι γὰρ πιστεύουσιν οὐδὲν 

80 ἧττον οἷς δοξάζουσιν ἢ ἕτεροι οἷς ἐπίστανται" δηλοῖ δ᾽ Ἣρά- 
κλειτος)" ἀλλ᾽ ἐπεὶ διχῶς λέγομεν τὸ ἐπίστασθαι (καὶ γὰρ ὅ 
ὃ ἔχων μὲν οὐ χρώμενος δὲ τῇ ἐπιστήμῃ καὶ ὃ χρώμενος 
λέγεται ἐπίστασϑαι). διοίσει τὸ ἔχοντα μὲν μὴ ϑεωροῦντα 
δὲ ἃ μὴ δεῖ πράττειν τοῦ ἔχοντα καὶ ϑεωροῦντα. τοῦτο 

8ῦ γὰρ δοκεῖ δεινόν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰ μὴ ϑεωρῶν. --- ἔτι ἐπεὶ δύο 
1πιάτὰ τρόποι τῶν προτάσεων, ἔχοντα μὲν ἀμφοτέρας οὐδὲν κω- 

λύει πράττειν παρὰ τὴν ἐπιστήμην, χρώμενον μέντοι τῇ 

Φ» 

ἜΜ ΡΥ Ν 

14. ἔστι -- 34. δέ τ-Ξ 8. πρῶτον --- 14. ταύτης 566]. ᾿δ5- 
βουΐαβ οὺ ἨδθΟΚΟΥ, πὸ τηὰϊίο δἰου ᾿ἰυαϊοοῦ Ἐγ.: Ἐππάθιηο ἐσ]- 
Ὀαθνῖτα, Ῥγαθύθυθα υ. Ῥυοϊθρο. ἢ ἐν, δ᾽ ἡ ΠΗ! 1. ὁ γοδβὺ καὶ 
οἵα. Π5 ΑἸἅ. 11. ὥς --- ἀλλ᾽ οἵα. ΑἸ4. Ατ., ἢ οὐ ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοῖν 
οἴῃ. Π53| 18. ἔπειτ᾽ --- 19. οὔ 560]. Βν. {ἡ οἵα. ΚΌΤΡ ἢ ἡ οἱ. 
ΚΡ ΑἸὰ. | 19. ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ροβὺ οὔ αἀά. Π5" {|| ἅπαντά ΑἸά. 
Απ., πάντ᾽ Π5 ΒΚ. ΕὙ. ᾿γ. {|21, ἂν οτὰ. Πἢ ΑἸᾶ, | 21. εἰ --- 80. 
Ἡράκλειτον δἸύθγατη ΤΘοθηβίομθη 6880 δηὐθοθαθηϊίαση 24. περὶ 
- 21. εἰδέναν Βαυ τοοῖύθ ραΐαῦ [πιθ]τηϑημπαβ, Ὀυ. ὙΥΠΒοη., τ. 
Ῥτοΐοσσ. [[|29. ἐπιστήμη δόξης 560]. [πηθ]τηδηπυβ [ γὰρ] τε γὰρ 
Π5} 84. καὶ τὸ ϑεωροῦντα ροβὺ δὲ δα. Π᾿ ΚΡ ΑἸ]ὰ. Απ, ΑΥ. 

κῶνοι ων 

τ ΠΝ τῊς ὅν. 





ἐς 



ω 

Η. ὅ. 11418, 8 -- 11474., 22. 149 

καϑόλου ἀλλὰ μὴ τῇ κατὰ μέρος᾽ πρακτὰ γὰρ τὰ καϑ᾽ 
ἕκαστα. διαφέρει δὲ καὶ τὸ καϑόλου. τὸ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ξαυτοῦ 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τοῦ πράγματος ἐστίν. οἷον ὅτι παντὲ ἀνθρώπῳ 
συμφέρει τὰ ξηρά. καὶ ὅτι οὗτος ἄνθρωπος" ἢ ὅτι ξηρὸν 
τὸ τοιόνδε, ἀλλ᾽ εἰ τόδε τοιόνδε, ἢ οὐκ ἔχει ἢ οὐκ ἐνεργεῖ. 
κατά τε δὴ τούτους διοίσει τοὺς τρόπους ἀμήχανον ὅσον. ὥστε 
δοχεῖν οὕτω μὲν εἰδέναι μηδὲν ἄτοπον, ἄλλως δὲ ϑαυμα- 
στόν. --- ἔτι τὸ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην ἄλλον τρόπον τῶν νῦν 
δηϑέντων ὑπάρχει τοῖς ἀνθρώποις" ἐν τῷ γὰρ ἔχειν μὲν 
μὴ χρῆσϑαι δὲ διαφέρουσαν ὁρῶμεν τὴν ἕξιν, ὥστε καὶ 

ἔχειν πῶς καὶ μὴ ἔχειν, οἷον τὸν καϑεύδοντα καὶ μαινό- 
μενον καὶ οἰνωμένον. ἀλλὰ μὴν οὕτω διατίϑενται οἵ γε ἐν 
τοῖς πάϑεσιν ὄντες" ϑυμοὶ γὰρ καὶ ἐπιϑυμίαι ἀφροδισίων 
χαὶ ἔνια τῶν τοιούτων ἐπιδήλως καὶ τὸ σῶμα μεϑιστᾶσιν., 
ἐνίοις δὲ καὶ μανίας ποιοῦσιν. δῆλον οὖν ὅτι ὁμοίως ἔχειν 

λεκτέον τοὺς ἀκρατεῖς τούτοις. τὸ δὲ λέγειν τοὺς λόγους τοὺς 

ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης οὐδὲν σημεῖον᾽ καὶ γὰρ οἱ ἐν τοῖς πά- 
ϑεσι τούτοις ὄντες ἀποδείξεις καὶ ἔπη λέγουσιν ᾿Ἐμπεδοκλέους, 

καὶ οἵ πρῶτον μαϑόντες συνείρουσι μὲν τοὺς λόγους. ἴσασι 

δ᾽ οὔπω᾽ δεῖ γὰρ συμφυῆναι, τούτῳ δὲ χρόνου δεῖ" ὥστε κα- 

11414, 8. τὰ ἀπέθ πρακτὰ ἰγδηβρομπθηάμτη 6886 οἱ. Οογδββ ἢ 
4. καϑόλου) κατὰ μέρος οἱ. Βτ. (ρΘ,ρθτδτη) [[ 6. καὶ 5801. ΒΙΘΟΚΉΘΥ, 
καὶ --- ἄνθρωπος 560]. Ξρθηρθίττβ (πι816) [ αὐτὸς οὗτος Π᾿ εὖ 
το, Κῦ οὐ, αὐ νιἀοίασ, ἀῃ. οὖ Ηθ]., οὗτος ΓΝ ΑἸ]. ἀν. ΒΚ. 
Εν. Ἐχ., ὁ αὐτὸς Π' Ηδ, αὐτὸς Βδβδονῖτβ (ἔουβ. τϑοΐθ), ὃ του- 
οὗτος ὃ ΞϑρΡΘηρΘ]Ια5 (μδπα τϑοξοὴ ἢ ἄνϑρωπος {ἔχει ἩδΘοΚοὺ (Βαυᾶ 
τϑοίθ) ἢ! ἢ --- ἴ. τὸ τοιόνδε 560]. ἨΔΘΟΚΘΟΙ (μαπα γϑοὐθ) {| 7. ἢ Ῥυϊαβ οτα. 
Π' (ΒαρΡΡ!. το. ΚΡ) [| 8. γε Οοτγβεβ ἢ} 9. εἶναι Π53 Ἀπ. οὔτο. ΚΡ, εἰδότα 
Τιδτη Ὀΐπτιβ (ρου ρθυϑγη) ᾧ ἢ 10. ἔτι --- Ὁ, 9. ἀκούειν αἰίθγατη τϑοθα- 
ΒΙΟΠΘΊα 6550 ϑηϊθοθαθηξατη 1146}, 81. ἀλλ᾽ -- 11478,9. ϑαυμαστόν 
οὐ βθαυθηξθυβ 1147, 9. ἐπεὶ --- 17. αἰσϑητικῆς Ῥτίογοτα ΠΠ|ᾶτὰ οοπ- 
ἐλπθδυ νἱχ γθοΐθ οἱ. ὙΥΊΊΒοι, γ. Ῥγο]ορν. ἢ 14. γε οἵα. Π' ΒΚ. ΕΥ. 
Ἐν. [Π| 19. τοῦ ἐνεργεῖν κατὰ τὴν ἐπιστήμην ροβὲ σημεῖον δα. Π3 
ΑΙὰ., τοῦ εἰδέναι ααᾷ. Ο", 6. ο. οτα. ἀπ. Ατ. ἢ 21. οἵ] τὸ ΟΡ ρὲ το. ΚΡ ἢ 
πρῶτοι Π' (οΥχ. το. ΚΡ) ὁ ἢ μανϑάνοντες ὃ Τυτούαβ (ποβοῖο δπ 
τϑοῦθ) [| συνεργοῦσι Π᾿, συνείρουσι ο6. 6. ἀπ. Ηδ6]. Αγ. οὗ το. ΚΡ [| 22. 
συμφυῆ εἶναι ΑἸά. συμφῦναι Π ΜῊ]. ΒΚ. ΕΥ. ἢτ. {τοῦτο Π’ ΑἸα. 1. 

ὅ 



| 150 Ἡ. ὅ. ι1418, 28 -- 11470, 12. 

΄ Ἁ Θ [χ ς ᾿ ἸΒ.) 

ϑάπερ τοὺς ὑποκρινομένους, οὕτως ὑποληπτέον λέγειν καὶ τοὺς 
τ -» 

ἀκρατευομένους. --- ἔτε καὶ ὧδε φυσικῶς ἄν τις ἐπιβλέψειεν 9 
ὃὖ τὴν αἰτίαν. ἢ μὲν γὰρ καϑόλου δόξα, ἡ δ᾽ ἑτέρα περὶ τῶν 

τ ἥ 

καϑ' ἕκαστά ἐστιν, ὧν αἴσϑησις ἤδη κυρία᾽ ὅταν δὲ μία 
΄ κ] 9 ἃν 3 4 Ἁ κ᾿ " ΄ γένηται ἐξ αὐτῶν, ἀνάγκη τὸ συμπερανϑὲν ἔνϑα μὲν φά- 

ναι τὴν ψυχήν, ἐν δὲ ταῖς ποιητικαῖς πράττειν εὐϑύς, 
Ψ ᾽ Ἅ ΄ ΄ “» ᾿ ἈΠ Ὁ 

οἷον, εἰ παντὸς γλυκέος γεύεσϑαι δεῖ, τουτὲ δὲ γλυκὺ ὡς 
[κἢ “ 4, 2 [4 Ἁ ΄ Α ᾿ ἱ 80 ἕν τὸ τῶν καϑ᾽ ἕκαστον, ἀνάγκη τὸν δυνάμενον καὶ μὴ 
κωλυόμενον ἅμα τοῦτο καὶ πράττειν. ὅταν οὖν ἡ μὲν κα- τὸ 
ϑόλου ἐνῇ κωλύουσα γεύεσϑαι, ἡ δέ, ὅτε πᾶν γλυκὺ 

' ἡδύ, τουτὶ δὲ γλυκύ (αὕτη δὲ ἐνεργεῖ), τύχῃ δὲ ἐπιϑυμία 
ἐνοῦσα, ἣ μὲν οὖν λέγει φεύγειν τοῦτο, ἡ δ᾽ ἐπυιϑυμία ἄγει 

- Ἁ [ν} ΄ -“" ΄ . ἰχή , , 86 (κινεῖν γὰρ ἕκαστον δύναται τῶν μορίων) ὥστε συμβαίνει 
ἱ πάτυ ὑπὸ λόγου πῶς καὶ δόξης ἀκρατεύεσϑαι, οὐκ ἐναντίας δὲ 
: . καϑ᾽ αὑτήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς (ἡ γὰρ ἐπιϑυμία τι 

ἐναντία, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ δόξα) τῷ ὀρϑῷ λόγῳ. ὥστε καὶ διὰ 
“ Ἁ ᾽ 2 - ΄ Ε] Ἶ Ε ε -“ [Ἂ ς ΄ 

τοῦτο τὰ ϑηρία οὐκ ἀκρατῆ, ὅτι οὐκ ἔχει τῶν καϑόλου ὑπό- 

σληψιν ἀλλὰ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα φαντασίαν καὶ μνήμην. --- 
πῶς δὲ λύεται ἡ ἄγνοια καὶ πάλιν γίνεται ἐπιστήμων ὃ 12 
ἀκρατής, ὃ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ οἰνωμένου καὶ καϑεύδον- 
τος καὶ οὐκ ἴδιος τούτου τοῦ πάϑους, ὃν δεῖ παρὰ τῶν φυ- 
σιολόγων ἀκούειν. --- ἐπεὶ δ᾽ ἢ τελευταία πρότασις δόξα τε 15 

Ϊ᾽ -" Α - ’ὔ “ ᾿ Ἃ 3 ,᾿ 

αἰσϑητοῦ καὶ κυρία τῶν πράξεων, ταύτην (δὲν ἢ οὐκ ἔχει 
3 - 4 » Ἂ δ ΕῚ - 3 3 Α 9, 3 

ἐν τῷ πάϑει ὦν, ἢ οὕτως ἔχει ὡς οὐκ ἦν τὸ ἔχειν ἐπί- 
στασϑαι ἀλλὰ λέγειν ὥσπερ ὃ οἰνωμένος τὰ ᾿Εμπεδοκχλέους, 

1 [-] 

238. ταῖς πρακντικαῖς οἱ. ΟοΥδθδ, τοῖς πραχτοῖς Τιδιμἱπὰβ ἢ} 
82. δέ οἵα. Τ| οὐ συ. ΚΡ, ο. ο. δᾷᾷ. Απ. ἀν, οὖ το. ΚΡ || τὸ ροβὺῦ 
πᾶν αὐὰ, Π᾿ Δι. ΑἸὰ. Βικ. Ἐν. Βτ. ἢ 84. οὖν οὐ. ΠῚ: ΑἸΑ, 
(46]. γυο. ΚΡ), ο. 9. οἷν. Δῃ. (Ὁ) ΒΚ. Ἐν. Ἐν. ῃ! 1147}, 4. τῶν] 
τὴν Δπ., οἵη. Π᾿ (ΒυΡὈ]. το. Κῦ) {{6. πῶς --- 9. ἀκούειν. Ῥοδῦ 
11. αἰσϑητικῆς {τὶ. ἨΔΘΟΚΘΙ (Π65010 8δῃ γϑοὐθὺ) {[ 7. καὶ περὶ] ὁ περὲ 
Κν, ὁ καὶ περὶ ΓΜ, καὶ ὁ περὶ Βεγρίυθ, ὃς καὶ περὶ ϑαδοιῃ. {} 
10. δὲ δά. ᾿ν. | ὃ ροβῦ ἔχεν αἀά. ΟΡ ΑἸά. ΒΚ. Βγ., οτα., αὖ νἰάθξαν, 
οἴϊδυη Ἀπ. ἢ 11. ἦν τὸ] ἦν τῶ Τ' Π", ἦν τω οοττ. ((. 6. δαῦ οουτ. ἢ 

᾿ φαΐ το) ΚΡ, ἐν τῶ ΜΡ, ἦν ἐν τῷ Οἰζαπίυθ, εἶναι τὸ Οοτδθϑ. 

οὐ, ἐν τὰ 







᾿ Η. δ. 1ττ4τ0, 18 -- 6. 11488, 3. 151 

ἡ τὼ Ἁ }Ὶ ᾿ , Α 3 κ ε ἶ καὶ διὰ τὸ μὴ καϑόλου μηδὲ ἐπιστημονικὸν ὁμοίως εἶναι 
᾿ δοκεῖν τῷ καϑόλου τὸν ἔσχατον ὅρον καὶ ἔοικεν ὃ ἐξήτει 
τ Σωκράτης συμβαίνειν οὐ γὰρ τῆς κυρίως ἐπιστήμης εἶναι ιὖ 

δοκούσης παρούσης γίνεται τὸ πάϑος. οὐδὲ αὕτη περιέλκεται 
διὰ τὸ πάϑος., ἀλλὰ τῆς αἰσϑητικῆς. 

ΙΥ̓͂ περὶ μὲν οὖν τοῦ εἰδότα καὶ μή, καὶ πῶς εἰδότα 6 
ἐνδέχεται ἀκρατεύεσϑαι, τοσαῦτα εἰρήσϑω᾽ πότερον δ᾽ ἐστί 
τις ἁπλῶς ἀκρατὴς ἢ πάντες κατὰ μέρος, καὶ εἰ ἔστιν, 30 

περὶ ποῖά ἔστιν, λεκτέον ἐφεξῆς. ὅτι μὲν οὖν περὶ ἧδο- 

νὰς καὶ λύπας εἰσὶν οἵ τε ἐγκρατεῖς καὶ καρτερικοὶ καὶ 
5 οἵ ἀκρατεῖς καὶ μαλακοί, φανερόν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν τὰ μὲν 
ἀναγκαῖα τῶν ποιούντων ἡδονήν, τὰ δ᾽ αἱρετὰ μὲν καϑ᾽ 
αὑτὰ ἔχοντα δ᾽ ὑπερβολήν, ἀναγκαῖα μὲν τὰ σωματικά 35 
(λέγω δὲ τὰ τοιαῦτα; τά. τε περὶ τὴν τροφὴν καὶ τὴν 
τῶν ἀφροδισίων χρείαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν σωματικῶν 

περὶ ἃ τὴν ἀκολασίαν ἔϑεμεν καὶ τὴν σωφροσύνην), τὰ 
δ᾽ ἀναγκαῖα μὲν οὐχί, αἱρετὰ δὲ καϑ᾽ αὑτά (λέγω δὲ 
οἷον νίκην τιμὴν πλοῦτον καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαθῶν καὶ 30 
ἡδέων)" τοὺς μὲν οὖν πρὸς ταῦτα παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον 
ς ΄ , 2 ς - ς -»Ἥ ᾿ 2 ; ᾽ 
ὑπερβάλλοντας τὸν ἐν αὑτοῖς ἁπλῶς μὲν οὐ λέγομεν ἀκρα- 

τεῖς. προστιϑέντες δὲ τὸ χρημάτων ἀκρατεῖς καὶ κέρδους 
᾿" -" ᾿ -" ς -" 7 ., ἀοος ΦΙῸΡ ι Ξ-: ΄ 

καὶ τιμῆς καὶ ϑυμοῦ. ἁπλῶς δ᾽ οὐ ὡς ἑτέρους καὶ καϑ᾽ ὁμοιό- 

τητὰ λεγομένους, ὥσπερ ἄνθρωπος ὃ τὰ Ὀλύμπια νενικη- 36 
κώς, ἐκείνῳ γὰρ ὃ κοινὸς λόγος τοῦ ἰδίου μικρῷ διέφερεν, τ148 
ἀλλ᾽ ὅμως ἕτερος ἦν (σημεῖον δέ᾽ ἡ μὲν γὰρ ἀκρασία 

16. αὐτὴ Γ΄ Πἢ ΑἸά., αὕτη ο. ο. Ηδ]. Ατ. {17. ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑη- 
τική οἱ. Βγ. ᾿ 18. {πότερον εἰδότα οἸῖτι οἷ. ϑρθηρδὶῖαβ, ζεῖ 
εἰδότα οἸΐτη οἱ. Ἀδββουϊαβ ἢ καὶ] ἢ Γ' ἢ εἰδότα ροβὺ 19. ἐνδέχε- 
ται Π5}} 28. οὗ δηΐθ μαλακοί δαᾶ. ΠΗ Μὺ {|{26. τὰ τοιαῦτα 560]. 
Οοτδθβ (τ2816) [ 29. οὔ Π5 ΑἸά. ΒΚ. Εν. Ἐν. {δὲ δηΐθ λέγω ρτ. 
ΚΡ (οΥχ. τοῦ, οὐὰ, ΜῈ ἢ 81. οὖν οτὰι. Π΄', ο. α. δαᾶ. Ηδ]. ἢ 84. 
ἁπλῶς δ᾽ οὔ γοβὲ 86. λεγομένους ἐτί. ΤΒυτούαβ ἢ 86. ὥσπερ --- 
11488, 4. οὐϑείς 560]. Ηδθοῖκον { ἄνϑρωπος ΑἸοχ. πῃ Τορ. 362 Ὁ, 
18. Αη. ΜΙ. ἢ ὅ9Ὁ {[|ΑᾷἈ11488, 1. μικρὸν ΤΡ {{ 2. ἦν κὰκ Θα:- 
γΙ08. 



Ἰ 

152 Ἡ. 6. 11488, 8 --- 11488, 34. 
᾿ αν). 

ψέγεται οὐχ ὡς ἁμαρτία μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς κακία τις ἢ 
- 3 Ἃ » ἁπλῶς οὖσα ἢ κατά τι μέρος; τούτων δ᾽ οὐδείς), τῶν δὲ 3 

ὅ περὶ τὰς σωματικὰς ἀπολαύσεις. περὶ ἃς λέγομεν τὸν 
, ι ΨΩ ς ι - » »-»Ἢ 

σώφρονα καὶ ἀκόλαστον, ὃ μὴ τῷ προαιρεῖσθαι τῶν τε 
ἡδέων διώκων τὰς ὑπερβολὰς καὶ τῶν λυπηρῶν τ φεύγων, 

πείνης καὶ δίψης καὶ. ἀλέας καὶ ψύχους καὶ πάντων τῶν 
περὶ ἁφὴν καὶ γεῦσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν 

10 διάνοιαν, ἀκρατὴς λέγεται, οὐ κατὰ πρόσϑεσιν, ὅτι περὶ 
, , 5 - ϑ᾽ δ 9 » τάδε. καϑάπερ ὀργῆς. ἀλλ᾽ ἁπλῶς μόνον. σημεῖον δέ" 

καὶ γὰρ μαλαχοὶ λέγονται περὶ ταύτας, περὶ ἐκείνων δ᾽ 
οὐδεμίαν. καὶ διὰ τοῦτο εἰς ταὐτὸ τὸν ἀκρατῆ καὶ τὸν ἀκό- 
λαστον τίϑεμεν καὶ ἐγκρατῆ καὶ σώφρονα. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνων 

ἊΨ ; 4 }] ᾿ .Ὶ 9 ’ ς κ᾿ ᾿ ΄ 

1 οὐδένα, διὰ τὸ περὶ τὰς αὐτάς πως ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι" 

᾿ οἕ δ᾽ εἰσὶ μὲν περὶ ταὐτά, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως εἰσίν, ἀλλ᾽ 
Ἂ } - Α ᾽ 3 “-“ } - 3 

οἕ μὲν προαιροῦνται οἕ δ᾽ οὐ προαιροῦνται. [διὸ μᾶλλον ἀκό- 
λαστον ἂν εἴποιμεν ὅστις μὴ ἐπιϑυμῶν ἢ ἠρέμα διώκει τὰς 
ὑπερβολὰς καὶ φεύγει μετρίας λύπας, ἢ τοῦτον ὅστις διὰ 

20 τὸ ἐπιϑυμεῖν σῳφόδρα᾽ τί γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιήσειεν, εἰ προσ- 
γένοιτο ἐπιϑυμία νεανικὴ καὶ περὶ τὰς τῶν ἀναγκαίων ἐν- 

᾿ δείας λύπη ἰσχυρά; ἐπεὶ δὲ τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τῶν ἧδο- ὅ 
νῶν αἱὲ μέν εἰσι (τῶν» τῷ γένει καλῶν καὶ σπουδαίων (τῶν γὰρ 
ες», ΕΣ [ δ ΄ ν 2 4 Ἁ " 
ἡδέων ἔνια φύσει αἵρετά, τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων, τὰ δὲ 

γνπυ  σδν τὰνυ ὰ  ν ο  ΨΨΙΣΥ Ν  ΝΝΝΦΜΕ Ν  ΑΡοὸς 

8. ἢ --- 4. μέρος οτη. ΟδΥνῖαβ [} 0. τε] δὲ Οὐ οὐ γχ. Κῦ (οχ. 
γ0.), οτη. ΤΡ ΜΡ ΑἸὰ, οὖ ἕονῦ, ἀσ. [| 7. (τὰ μέτρια) τῶν λυπηρῶν 
Ῥαββουῖαβ, τῶν λυπηρῶν ζὑτιοῦν» οἱ. Βγ. {[11. τόδε Οοτδαβ ἢ} 

᾿ σημεῖον -- 18. οὐδεμίαν 560]. ΗΔΘΟΚΘΟΥ |! 12. μαλακοὶ) 
᾿ ἀκόλαστοι ΑἸά. Αἡ. Ηδ6]. Ατ. οὐ οοὐν. Ῥαυ. 1417 ἢ 18. τὸν ροϑὺ 

καὶ οτη. Π5 ΑἸ. || 17. διὸ --- 22, ἐσχυρά 860]. Ἡγ., --- Ὁ, 14: 
φαμέν 866]. βαδθιι. : ν᾿ ααδὸ δαποίαρο δὰ ν. 22 βαα. { 19. ὑπε ο- 

᾿ βολὰς (τῶν ἡδέων» Πδββουῖαβ Ί 22. ἐπεὶ --- Ὁ, 14. φαμέν τε 
; 1147}, 21. ὅτι --- 1148, 22. ἰσχυρά (τοοὐϊα -ε- 11470, 28. ἐπεὶ --- 

1148, 11. προαιροῦνται, 1ὰ αποᾶ Ῥοτβροχὶῦ ὙΥ118οπ) 8606]. ΗΆΘΟΚΟΣ 
οὐ Βδββουῖαβ, ἢ60 ΔἸ 16. ἰπαϊοας Πχ., σοπυαΐηδ αὐδοάδτηῃ ΟἸἿτὰ ΘΟΥΠ. 

᾿ Ἰοοο βύθϊββθ βίσητι! βαβριοαύαῦ Ἡδθοκοι, οθύθυστη ν. Ῥσοὶθρρ.. οὐ απᾶθ 
᾿ δαποίαθο δὰ 116ὅθ0ῶ, 16 Βαᾳ. ἢ ἔτι Μυζοίαβ (υ1816) ||] 28. τῶν» τῷ 
᾿ Ἠδββουῖαβ, τῶν Ὁ Ἀ14., φῦ. Ἐν. ἴῃ δάμη. [ γένει] φύσει οἱ. Ἀγ. 







συ 

Η. 6. 11488, 30 --- 1148}, 16.Ψ 108 

μεταξύ, καϑάπερ διείλομεν πρότερον, οἷον χρήματα καὶ 3 
κέρδος καὶ νίκη καὶ τιμή" πρὸς ἅπαντα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα 
καὶ τὰ μεταξὺ οὐ τῷ πάσχειν καὶ ἐπιϑυμεῖν καὶ φιλεῖν 
ψέγονται. ἀλλὰ τῷ πὼς καὶ ὑπερβάλλειν)" διὸ ὅσοι μὲν παρὰ 
τὸν λόγον ἢ κρατοῦνται ἢ διώκουσι τῶν φύσει τι καλῶν 
καὶ ἀγαϑῶν. οἷον οἱ περὶ τιμὴν μᾶλλον ἢ δεῖ σπουδάξοντες 30 
ἢ περὶ τέκνα καὶ γονεῖς (καὶ γὰρ ταῦτα τῶν ἀγαϑῶν. καὶ 
ἐπαινοῦνται οἱ περὶ ταῦτα σπουδάζοντες" ἀλλ᾽ ὅμως ἔστιν 
τις ὑπερβολὴ καὶ ἐν τούτοις, εἴ τις ὥσπερ ἡ Νιόβη μά- 
χοιτοὸ καὶ πρὸς τοὺς ϑεούς. ἢ ὥσπερ Σάτυρος ὃ φιλο- 
πάτωρ ἐπικαλούμενος περὶ τὸν πατέρα λίαν γὰρ ἐδόκει 11480 
μωραίνειν) --- μοχϑηρία μὲν οὖν οὐδεμία περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν διὰ 
τὸ εἰρημένον, ὅτι φύσει τῶν αἱρετῶν ἕκαστόν ἐστι δι᾽ αὑτό, 
φαῦλαι δὲ καὶ φευχταὶ καὶ ἁμαρτήματα αὐτῶν εἰσὶν αἱ ὑπερ- 
βολαί" ὁμοίως δὲ οὐδὲ ἀκρασία (ἡ γὰρ ἀκρασία οὐ μόνον φευ- 
κτὸν ἀλλὰ καὶ τῶν ψεχτῶν ἐστίν), δι᾽ ὁμοιότητα δὲ τοῦ πά- 
ϑους προσεπιτιϑέντες τὴν ἀκρασίαν περὶ ἕκαστον λέγουσιν; οἷον 
κακὸν ἰατρὸν καὶ κακὸν ὑποχριτήν. ὃν ἁπλῶς οὐκ ἂν εἴποιεν 
κακόν. ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα, διὰ τὸ μὴ κακίαν εἶναι ἕκά- 
στὴν αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ ἀνάλογον ὁμοίαν, οὕτω δῆλον ὅτι 
κἀκεῖ ὑποληπτέον μόνην ἀκρασίαν καὶ ἐγκράτειαν εἶναι ἥτις 

ἐστὶν περὶ ταὐτὰ τῇ σωφροσύνῃ καὶ τῇ ἀκολασίᾳ, περὶ δὲ 
ϑυμὸν καϑ᾽ ὁμοιότητα λέγομεν" διὸ καὶ προστυϑέντες ἀκρατῆ 
ϑυμοῦ ὥσπερ τιμῆς καὶ κέρδους φαμέν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἔνια μὲν ἡδέα φύσει, καὶ τούτων τὰ ιτ6 

"᾿ 0 

2ὅ. διειλόμην Π' ὁ || 26. δὴ Βαβ." Εν. (1116) {[{28. καὶ οἴω. Π’ 
Αὐ, ΒΚ. Βυ. || 39. ἀκρατοῦνται Τῦ ΜΡ Ατ., κρατοῦνται ὁ. ο. Ἀπ. ἢ 
84. καὶ οτχ 11} ΑἸὰ. ἀν. || 1148}, 2. εἰσπιαπι ᾿πῤθυτιιρέδθ ογα ϊομὶβ 
αθΐα μοχϑηρέα ρΡοδυϊ Πδββονίαβ [[ 4. φαῦλα --- φευχκτὰ ΚῸ [| καὶ 
ἁμαρτήματα οτα. Τ' Π" ΑἸά. Ατ. ΒΚ. ΕῪ. Εν. [[ αὐτῶν --- ὑμερβολαΐί 
οτῃ. ΚΡ, εἰσὴν οτα. ΜῈ {|{1. τὴν] πρὸς τὴν Γ' Μυτούαβ {| περὶ] πρὸς 
ΚΡῊ !| ἑκάστου ΑἸά. Αν. ΒΕ. ΕῪ. || 12. τῇ ροβὺ καὶ οπι. Π' ΟΝ (ἴοχβ. 
τϑοίθ) [ἢ περὶ δὲ ϑυμόν] καὶ περὶ ϑυμὸν δὲ οἱ. Βτ. {|18. ϑυμοῦ 
ΚΥ ΑἸὰ, [| λεγομένην οἷ. Μαυτοίαβ {| 16ὅ---84] ν. ἀαδ8 δάποίαθο δᾶ 
1149, 28 5αα. 



εν νὴ πο νὰν 

184 Η. 6. 1148}, 10 --- 11498, 8. 
(Υ͂ 

μὲν ἁπλῶς τὰ δὲ κατὰ γένη καὶ ἕῴων καὶ ἀνθρώπων; 
τὰ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ πηρώσεις τὰ δὲ δι’ ἔϑη 
γίνεται. τὰ δὲ διὰ μοχϑηρὰς φύσεις, ἔστιν καὶ περὶ τούτων 
ἕκαστα παραπλησίας ἰδεῖν ἕξεις. λέγω δὲ τὰς ϑηριώδεις, 

30 οἷον τὴν ἄνϑρωπον ἣν λέγουσι τὰς κυούσας ἀνασχίζουσαν τὰ 

παιδία κατεσϑίειν, 2) οἵοις χαίρειν φασὶν ἐνίους τῶν ἀπη- 

γριωμένων περὶ τὸν Πόντον. τοὺς μὲν ὠμοῖς [τοὺς δὲ] ἀνδρῶν 
κρέασιν, τοὺς δὲ τὰ παιδία δανείζειν ἀλλήλοις εἰς εὐωχίαν, 

ἢ τὸ περὶ Φάλαριν λεγόμενον. αὗται μὲν ϑηριώδεις, οἷ 8 
2 δὲ διὰ νόσους γίνονται καὶ διὰ μανίαν ἐνίοις, ὥσπερ ὃ 

τὴν μητέρα καϑιερεύσας καὶ φαγών, καὶ ὃ τοῦ συνδούλου 
τὸ ἧπαρ. οἱ δὲ νοσηματώδεις ἢ (φύσει ἢΣ ἐξ ἔϑους, οἷον τρι- 
χῶν τίλσεις καὶ ὀνύχων τρώξεις, ἔτι δ᾽ ἀνθράκων καὶ γῆς, 
πρὸς δὲ τούτοις ἡ τῶν ἀφροδισίων τοῖς ἄρρεσιν" τοῖς μὲν γὰρ 

80 φύσει τοῖς δ᾽ ἐξ ἔϑους συμβαίνουσιν. οἷον τοῖς ὑβροιζομένοις 

ἐκ παίδων. ὅσοις μὲν οὖν φύσις αἰτία, τούτους μὲν οὐδεὶς ἂν 4 
εἴπειεν ἀκρατεῖς, ὥσπερ οὐδὲ τὰς γυναῖκας, ὅτι οὐκ ὀπυίου- 
σιν ἀλλὰ ὀπυίονται' ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς νοσηματωδῶς 

ἔχουσι δι᾽ ἔϑος. τὸ μὲν οὖν ἔχειν ἕκαστα τούτων ἔξω τῶν δ 
114986 ὅρων ἐστὶ τῆς κακίας, χαϑάπερ καὶ ἡ ϑηριότης᾽ τὸ δ᾽ 

ἔχοντα κρατεῖν ἢ πρατεῖσϑαι οὐχ ἡ ἁπλῆ ἀκρασία ἀλλὰ 
ἡ καϑ᾽ ὁμοιότητα, καϑάπερ καὶ τὸν περὶ τοὺς ϑυμοὺς ἔχοντα 

11. πηρώσεις] ϑηριότητα Ττηθ σηϑηπιβ ᾿[| 19. ἕκαστον Ὁ, ὁπ. 
ον 121. οἵοις] οἷς ΚΡ, οὖς Οοτδθβ [[ 32. μερῶν Ῥοϑῦ ἀπηγριω- 
μένων δα. ΑἸα., γενῶν 6Χ ΑΥ, βαᾶ. Οὐγδθβ ἢ} τοὺς δὲ 560]. 
Ομοκοϑηῖαβ ἢ} ἀνθρώπων ΤΠ" ΒΚ. Εν. Βυ., ἀνθρωπείοις Οἱ ΑΥ. 
οὐ ροβῦ 28. κρέασιν ΑἸΔ. [[28. καὶ ἐσθίειν καὶ ροβὺ παιδία δᾷά. 
ΓῚ ἄλλοις δανείξειν Π", δανείξειν ἀλλήλοις α. ο. Δῃ. Ἐ6]. τ. }} 
2ὅ. διὰ] διά τὲ Μὴ Ον ΑΙά. ΒΒ. Ῥυ, Βγ. } διὰ ροϑῦ καὶ δά. Κι 
9. 06. ὁπ. Β]-. Εν, Ἔχ, {{27. ἢ οἵα. ΚΡ, ἀ6]. ΖΥΙΆΡΟΥ Ὑ} φύσει ἢ ἢ 
δαᾷ. αββουῖαβ [[ τριχῶν ὁ. ὁ. ΔΠ. ἯϑΙ. Ατ., αἵ τῶν ΠῚ Μὴ |[80. 
γυμναξόμένοις Π' Δῃ., ἐϑιξομένοις ΓᾺΡ Αγ. (,,»,σοηβιιθξῖ8.“) ἢ 
82. εἴπειεν Ῥαν. 1411, εἴποιξν ΠῚ ΑἸά., εἴποι, ΟΡ} οὐχ ΠῚ 
ΝΡ ΑἸΙὰ, ἢ ὀπύουσιν ΑἸὰᾶ., ὁπύουσιν ΠῚΝΡ || 88. ὀπύονταν ΑἸΆ,; 
ὁπύονται ΠΊΝΟ ἢ δὲ ομϊ. ΠῚ Αγ. [ 1149, 2. κρατεῖν] καρτε- 
ρεῖν ΚΡΟΥ͵ 





" ταϑα 
ΕΝ 



Η. 8. 11498, 4 -- Ἰ. 11498, 96. 155 
γ΄ : 

τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ πάϑους (ἀκρατῆ», ἀκρατῖ͵ δ᾽ οὐ λεκτέον. 
πᾶσα γὰρ ὑπερβάλλουσα καὶ ἀφροσύνη καὶ δειλία καὶ ἀκο- 5 
λασία καὶ χαλεπότης οὗ μὲν ϑηριώδεις οἱ δὲ νοσηματώδεις 

8 εἰσίν᾽ ὃ μὲν γὰρ φύσει τοιοῦτος οἷος δεδιέναι πάντα, κἂν 
ψοφήσῃ μῦς, ϑηριώδη δειλίαν δειλός, ὃ δὲ τὴν γαλῆν ἐδε- 
δίει διὰ νόσον᾽ καὶ τῶν ἀφρόνων οἵ μὲν ἐκ φύσεως ἀλο- 
γιστοι καὶ μόνον τῇ αἰσϑήσει ξῶντες ϑηριώδεις. ὥσπερ ἔνια τὸ 
γένη τῶν πόρρω βαρβάρων. οἷ δὲ διὰ νόσους, οἷον τὰς ἐπι- 

τ ληπτικάς, ἢ μανίας νοσηματώδεις. τούτων δ᾽ ἔστι μὲν ἔχειν 
τινὰ ἐνίοτε μόνον, μὴ κρατεῖσϑαι δέ, λέγω δ᾽ οἷον εἰ Φά- 
λαρις κατεῖχεν ἐπιϑυμῶν παιδίου φαγεῖν ἢ πρὸς ἀφροδὲ- 

8 σίων ἄτοπον ἡδονήν᾽ ἔστι δὲ καὶ κρατεῖσϑαι, μὴ μόνον τ6 
ἔχειν. ὥσπερ οὖν καὶ μοχϑηρία ἡ μὲν κατ᾽ ἄνθρωπον ἁπλῶς 
λέγεται μοχϑηρία, ἡ δὲ κατὰ πρόσϑεσιν, ὅτε ϑηριώδης ἢ 
νοσηματώδης; ἁπλῶς δ᾽ οὔ, τὸν αὐτὸν τρόπον δῆλον ὅτι καὶ 
ἀκρασία ἐστὶν ἣ μὲν ϑηριώδης ἣ δὲ νοσηματώδης. ἁπλῶς 
δὲ ἡ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀκολασίαν μόνη. 

9 ὅτε μὲν οὖν ἀκρασία καὶ ἐγκράτειά ἐστε μόνον περὶ ἴ 
ἅπερ ἀκολασία καὶ σωφροσύνη. .καὶ ὅτε περὶ τὰ ἄλλα 
ἐστὲν ἄλλο εἶδος ἀκρασίας. λεγόμενον κατὰ μεταφορὰν καὶ 

2 ς - -" ἢ Ὁ ᾿" ν᾿“ : Ἁ 32 ’ ς γι οὐχ ἁπλῶς. δῆλον [ὅτε δὲ καὶ ἧττον αἰσχρὰ ἀκρασία ἡ 
τοῦ ϑυμοῦ ἢ ἡ τῶν ἐπιϑυμιῶν, ϑεωρήσωμεν. ἔοικε γὰρ ὃ 35 
ϑυμὸς ἀκούειν μέν τι τοῦ λόγου, παρακούειν δέ, καϑάπερ οἱ 

4, {τούτουν τοῦ Τιαταθῖηυ8 [ (ἀκρατῆ, ἀκρατῆ Τιατα έπτιβ ἢ 
ὅ. κακέα δαί καὶ ἀφροσύνη δαἀᾶ. Γ' ΑἸὰ. Απ. Ηδ]. Ατ. οὐ τὴν. 
ΤΡ (ἴογβ. τϑοὺθ) 12. τούτων -- 20. μόνη αἰξογδτη ΣΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙΤΩ 
φῬγαθοθαθηϊζίῃ 1148, 84. τὸ --- 11498,, 19. νοσηματώδεις ἰδτ- 
ἀἰϊδτααὰῦθ 1149, 80. τούτων --- 115064, ὅ. ἀρχή 6888 οδηβθὺ 
ὙΠ] βοι, Υ. Ρῥγδϑίθγθα Ῥτοϊθσρ.. οὐ αὰδ δἀποίδθο δὰ 1150, 6 βαα. {} 
18, μόνον] μὲν μόνον Π᾿ || λέγω δ᾽ οτη. Π5 Αγ. 16. μοχϑηρέας 
ΚΡ (ἴογβ. γϑοΐθ) [| 20. μόνην ΠΊΤΙΡ, μόνον Τ' ΑΥ. 34. ὅτι --- 
11ὅθ08, 8. ϑηρέου 860]. ΟΥα8, Π60 οχηηΐῶι 866 ἴπ σποὸ ἸοοΌτη 
βοὴ δαπιοάυτη αἀπϑᾶγαγο ποραὺ Βσ., ν. δὐΐδιν αὐδ δὰ Ὁ, 8. 8αα. 
δϑαποίαθο (ἀρτιοβουηὺ ἴατη Μ. Μ, 1902}, 9--29. 12088, 11---99) Ϊ 
9ὅ, ἢ ἡ) ἡ γκ. Κ', ἢ ΜΡ οὐ το. Κ' ἢ 30. καϑάπερ {γὰρ οἱ. 
ΒοΙρΡΊαΒ. 



166 Η. 1. 11498, 21 --- 1149}, 16. 

ταχεῖς τῶν διακόνων [[ο]] πρὶν ἀκοῦσαι πᾶν τὸ λεγόμενον 
ἐχϑέουσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσι τῆς προστάξεως, καὶ οἵ κύνες, πρὶν 
σκέψασϑαι εἰ φίλος, ἂν μόνον ψοφήσῃ, ὑλακτοῦσιν᾽ οὕτως 

80 ὁ ϑυμὸς διὰ ϑερμότητα καὶ ταχυτῆτα τῆς φύσεως ἀκού- 
᾿ σας μέν, οὐκ ἐπίταγμα δ᾽ ἀκούσας, ὁρμᾷ πρὸς τὴν τιμω- 

ρίαν. ὃ μὲν γὰρ λόγος ἢ ἡ φαντασία ὅτι ὕβρις ἢ ὀλι- 
γωρία ἐδήλωσεν, Ὁ δ᾽ ὥσπερ συλλογισάμενος ὅτι δεῖ τῷ 

Ἶ τοιούτῳ πολεμεῖν χαλεπαίνει δὴ εὐθύς" ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία, ἐὰν 
" 86 μόνον εἴπῃ ὅτι ἡδὺ [[ὃ λόγος ἢ]] ἡ αἴσϑησις, ὁρμᾷ πρὸς τὴν 

1π4ϑν ἀπόλαυσιν. ὥσϑ᾽ ὁ μὲν ϑυμὸς ἀκολουϑεῖ τῷ λόγῳ πως. ἡ 
δὲ ἐπιϑυμία οὔ. αἰσχίων οὖν" ὃ μὲν γὰρ τοῦ ϑυμοῦ ἀκρατὴς 
τοῦ λόγου πως ἡττᾶται, ὃ δὲ τῆς ἐπιϑυμίας καὶ οὐ τοῦ λόγου. 
ἔτι ταῖς φυσικαῖς μᾶλλον συγγνώμη ἀκπκολουϑεῖν ὀρέξεσιν, 

δ ἐπεὶ καὶ ἐπιϑυμίαις ταῖς τοιαύταις μᾶλλον ὅσαι κοιναὶ 

πᾶσιν. καὶ ἐφ᾽ ὅσον κοιναί" ὃ δὲ ϑυμὸς φυσικώτερον καὶ 
ἡ χαλεπότης τῶν ἐπιϑυμιῶν τῶν τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῶν 

β μὴ ἀναγκαίων, ὥσπερ ὃ ἀπολογούμενος ὅτι τὸν πατέρα 
τύπτοι “᾿ καὶ γὰρ οὗτος" ἔφη “τὸν ἑαυτοῦ κἀκεῖνος τὸν ἄνω- 

10 ϑεν᾽, καὶ τὸ παιδίον δείξας “καὶ οὗτος ἐμέ ἔφη, “ὅταν ἀνὴρ 
γένηται" συγγενὲς γὰρ ἡμῖν, καὶ ὃ ἑλκόμενος ὑπὸ τοῦ υἱοῦ 
παύεσϑαι ἐκέλευεν πρὸς ταῖς ϑύραις᾽ καὶ γὰρ αὐτὸς ἕλκύ- 

σαι τὸν πατέρα μέχρις ἐνταῦϑα. ἔτι ἀδικώτεροι οἵ ἐπιβου- 
λότεροι. ὃ μὲν οὖν ϑυμώδης οὐκ ἐπίβουλος, οὐδ᾽ ὃ ϑυμός, 

τι ἀλλὰ φανερός" ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία, καϑάπερ τὴν ̓ Δφροδίτην φασίν" 

“᾿δολοπλόκου γὰρ κυπρογενοῦς "" καὶ τὸν κεστὸν ἱμάντα Ὅμηρος" 

21. οὐ πο νου ΑΥ., 8660]. ἸΔοκβοη, πθβοῖο ἰβηθη δἢ 
ἰΟ]ΘΥΔ απθαὺ ἢ 28. προστάξεως ΚΡΤΙΡ Απ. Ἠδβ]. Ατ., πράξεως 
οϑὺ. [| 29. ἐὰν Π5|| 80. ὁ δἀα, Π5 ΑἸὰ. Ηδ]., {καὶν ὁ οἱ. Βεῖ- 
Βα || 82. ἢ ἡ φαντασία 560]. Οδγνίαβ [|84. δὴ αἀα. ΚΡ ἢ 86. ὁ 
λόγος ἢ 560]. Θδυνίυβ || 1149}, 8. τῆς ἐπιϑυμίας «τῆς ἐπιϑυ- 
μίας» ρον (ἔοτβ. γϑούθ) || καὶ οὐ] καὶ ΚΡ, οὐ Τὺ ὁ 
4. ἀκολουϑεῖ ΤΡ, ἀκολουϑῇ Δπ., ἀκολουθεῖν ο. ο. δ]. Αγ. 
1. τῶν αἰθογαϊα οὖ καὶ 860]. ΞΡΘηρ ΘΙ 1α8 {| 8 βα4ᾳ. πὸπ υϑαπθαπδ- 

8 

το 

[7 

αὐδη σογτηδηδ, νἹἀΘϑηΐαν ἰᾶτὴ Οδμιθσαυῖο, οἵ. αὰδ8 δὰ 8, 34 5.64. 
φἀπούαν! [[ 9. τύπτεν 10 ΜΡ Ηδ8], { [|[18, ἐπέβουλοι ϑ'ροῃρθ δ. 







Ἡ. 1. 11490, 11 -- 1108, ὅ. 151 

᾿ 39 ᾿ ᾿ ͵ 
πάρφασις, ἥ τ᾽ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονέοντος. 

ὥστ᾽ εἴπερ ἀδικωτέρα, καὶ αἰσχίων ἡ ἀκρασία αὕτη τῆς 
περὶ τὸν ϑυμόν ἐστιν, καὶ ἁπλῶς ἀκρασία καὶ κακία πῶς. 

4 ἔτι οὐδεὶς ὑβοίζει λυπούμενος. ὃ δ᾽ ὀργῇ ποιῶν πᾶς ποιεῖ 
λυπούμενος, ὁ δ᾽ ὑβρίζων μεϑ’ ἡδονῆς. εἰ οὖν οἷς ὀργί- 

’ ’ - 3 , ᾿ ς 3 ,ὔ 

ξεσϑαι μάλιστα δίκαιον, ταῦτα ἀδικώτερα. καὶ ἡ ἀκρασία 
δ ἡ δι᾿ ἐπιϑυμίαν᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐν ϑυμῷ ὕβρις. --- ὡς μὲν 

τοίνυν αἰσχίων ἡ περὶ ἐπιϑυμίας ἀκρασία τῆς περὶ τὸν ϑυ- 
΄ ἡ, ΜῈ Ε τ Ὁ ΄ 4 δον ιν ψρι; 

μόν. καὶ ὅτι ἔστεν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀκρασία περὶ ἐπιϑυ- 
ὃ μίας καὶ ἡδονὰς σωματικάς. δῆλον, αὐτῶν δὲ τούτων τὰς 
διαφορὰς ληπτέον. ὥσπερ γὰρ εἴρηται κατ᾽ ἀρχάς. αἱ 
μὲν ἀνθρωπικαί εἶσιν καὶ φυσικαί, καὶ τῷ γένει καὶ τῷ 
μεγέϑει, οἱ δὲ ϑηριώδεις, αἱ δὲ διὰ πηρώσεις καὶ νοσή- 
ματα. τούτων δὲ περὶ τὰς πρώτας σωφροσύνη καὶ ἀκολα- 
σία μόνον ἐστίν" διὸ καὶ τὰ ϑηρία οὔτε σώφρονα οὔτε ἀκό- 
λαστα λέγομεν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ μεταφορὰν καὶ εἴ τινε ὅλως 
ἄλλο πρὸς ἄλλο διαφέρει γένος τῶν ξῴων ὕβρει χαὶ σινα- 

μωρίᾳ καὶ τῷ παμφάγον εἶναι" οὐ γὰρ ἔχει προαίρεσιν 
οὐδὲ λογιάμόν; ἀλλ᾽ ἐξέστηκε τῆς φύσεως, ὥσπερ οἵ μαι- 

’ “" ἢ ΄ »» " ΄ ’, ΄, 
νόμενοι τῶν ἀνθρώπων. ἔλαττον δὲ ϑηριότης κακίας (κακόν). 

΄ φ., ϑ κ , } ’ χὰ 

φοβερώτερον δέ᾽ οὐ γὰρ διέφϑαρται τὸ βέλτιστον, ὥσπερ ἐν 
" 3 9 , 2 1. 2 ΕΝ ρ΄ 3 “, Ω 

τῷ ἀνθρώπῳ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει. ὅμοιον οὖν ὥσπερ ἄψυχον συμ- 
βάλλειν πρὸς ἔμψυχον, πότερον κάκιον᾽ ἀσινεστέρα γὰρ ἡ 
φαυλότης ἀεὶ ἡ τοῦ μὴ ἔχοντος ἀρχήν, ὃ δὲ νοῦς ἀρχή. 

“1 

28. ὡς γ6] ροίϊπιβ 26. αὐτῶν --- 29. νοσήματα αἰύογτη τθ- 
ΘΘΗΒΙΟΏΘΙΩ 6886 δι οοθ θη 1148}, 1ὅ. ἐπεὶ --- 84. ἔϑος ρυϊαῦ 
ὙΠ βοπ, γ. Ῥτοϊορν. || 26. ἡ Ῥυΐὰβ οτι. ΚΡ, πὐτυτηααθ Ομ. ν»»ν͵ 
ροβέθυϊαβ ΑἸὰ, || 29. διὰ] καὶ διὰ ΟΡ ΑἸά., οτὰ. Γ᾽ ὑ {|Ά80. τού- 
των --- τΙ1ὔθ8, ὅ. ἀρχή] γ. αὐ αἀποίαν! δὰ 11498, 12 5αα. 
88. σινομωρία ἊΡΠ» ΑἸὰ,, συνομωρέᾳ Γ' ΑΥ. ἢ 11ὅ08, Ἰ. ἔλαττον 
- 8. ϑηρίου] ἴπ 18 γοΥθῖ8 ΠΟ ταμ]ζατα βαηὶ ἴπ6858 οϑηβοὺ ΒῚ. Ι 
δὲ (κακὸν) Βαββουΐῃβ [| κακίας «χακόν» ϑαβϑιῃ. ἢ} 2. βέλτιον Π', 
βέλτιστον ο. ὁ. Ἀπ. Ηδ6]. ἅτ. [ 8. ἡμάρτηται καὶ δηΐθ οὐκ ΠΕΡῚ 
ΓΌΟΡΟ: ΑΙά. Αγ. με μας Π5Ἢ ΑἸα. 

20 
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108 Η. 8. 11ὅθ08, ὅ -- 1108, 21. : 

]] παραπλήσιον οὖν τὸ συμβάλλειν ἀδικίαν πρὸς ἄνθρωπον 
ἄδικον᾽ ἔστι γὰρ ὡς ἑκάτερον κάκιον" μυριοπλάσια γὰρ ἂν 

καχὰ ποιήσειεν ἄνϑρωπος κακὸς ϑηρίου. [] 
᾿ ᾿ ᾿. τ ἃ ι ΄ ς ν " , 

περὶ δὲ τὰς δι ἁφῆς καὶ γεύσεως ἡδονὰς καὶ λυ- 

10 πὰς καὶ ἐπιθυμίας καὶ φυγάς, περὶ ἃς ἥ τε ἀκολασία καὶ 
ἡ σωφροσύνη διωρίσϑη πρότερον. ἔστι μὲν οὕτως ἔχειν ὥστε 
ἡττᾶσϑαι καὶ ὧν οἱ πολλοὶ κρείττους, ἔστιν δὲ κρατεῖν καὶ 

“τ Ὡ ἢ ΤῊΝ ἐξ , ἈΠΕ) ᾿  ν: ν 93 ᾿ 
ὧν οἵ πολλοὶ ἡττους᾽ τούτων δ΄ ὁ μὲν περὶ ἡδονὰς ἀκρατὴς 

20 

ὃ δ᾽ ἐγκρατής, ὃ δὲ περὶ λύπας μαλακὸς ὃ δὲ κχαρτερι- 
τὸ κός. μεταξὺ δ᾽ ἡ τῶν πλείστων ἕξις, κἂν εἰ δέπουσι μᾶλ- 

8 

Υ 

λον πρὸς τὰς χείρους. [ἐπεὶ δ᾽ ἔνιαι τῶν ἡδονῶν ἀναγκαῖα 3 

εἶσιν οἱ δ᾽ οὔ, καὶ μέχρι τινός, αἵ δ᾽ ὑπερβολαὶ οὐ οὐδὲ αἵ 
ἐλλείψεις, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἐπιθυμίας ἔχει καὶ λύπας" 
ὃ μὲν τὰς ὑπερβολὰς διώκων τῶν ἡδέων ἢ καϑ' ὑπερβολὴν 
καὶ διὰ προαίρεσιν, δι᾽ αὐτὰς καὶ μηδὲν δι᾿ ἕτερον ἀποβαῖ- 
γον, ἀκόλαστος, [ἀνάγκη γὰρ τοῦτον μὴ εἶναι μεταμελητιπόν, 

6. παραπλήσιον -- 8. ϑηρέου αἸύοτατη γΘοθηβίομθη 6880 δηΐθ- 
οοαἀθηίίατα 8. ὅμοιον -- ὅ. ἀρχή Ἰπύθ]]οχῖῦ Βαββονῖαβ, ρυρ. ὙΥ]βοα, 
οὗ ῬτοΙορ., “παραπλήσιον -- 1. κάκιον οτη. Θαγυῖαβ [] οὖν τοῦτο 
συ μβάλλειν ὥσπερ εἴ τις συμβάλλοι ἀδικίαν ΠῚ ΜΡ Ὁ {ϑη- 
εἰβ ἄπηνα πρὸς» ἀδικίαν (ἢ ϑηρίον χακὸν» πρὸς οἱ. Βγ, 7. 
μυριαπλάσια ΚΌΤΡ ΑἸὰ. » μυριοπλάσια͵ 6. 6. .Αη. {|11. διωρέσϑη 
πρότερον 5860]. ΟἸΐαηΐαβ Ἰ μὲν] μὲν οὖν ΜῸ || 16. καὶ Γ΄ Π5} 10. 
ἐπεὶ --- 82. ἀκόλαστος -ΞΞ-Ξ 1147Ὁ,. 28. ἐπεὶ --- 1148, 32. ἐσχυρά 
(οὐ --ς 1160}, 29 --- 1161, 28 οἱ --- 1161}, 88. ἐπεὶ -- 11ὅ28, 6. 
οὐκ οἰόμενος, 1ᾶᾷ απο νἱαϊὺ ἢ) 860]. Βαβϑονίυϑ, ἐ ἐπεὶ --- 34. προαίρε- 
σιν οὖ 81. τῶν --- Ὁ, 19. ἐστίν αἰθογατη τθοθηβίοπθια ϑηὐθοθαθπίϊισα 
9. περὶ --- 16. χεέρους ἰθυ ϊδηααθ 1162, 2ὅ. ἔστι --- 21. δυνά- 
μξως, Θὲ 2ὅ. τῶν --- 81. ἀκρατοῦς ἄπο ἐγαστηθηῦα, 6886 ΟἸΤτα ΘΌΤΩ 
114188, 22 --- Ὁ, 14. 1ΐα, οοραϊαία, αὖ 27. παντὶ --- 81. ἀκρα- 
τοῦς αἰξοτα, βἰαῦ τθοθηβῖο νυ οΥατα 11484,, 11. διὸ --- ῶ2. ἰσχυρά, 
6]. ὙΠβοι, γ. Ῥτοϊθρρ. ϑὺ αὐδθ ϑαποίανί δά 1148, 22 Βαα. 17. 
καὶ] ἢ ἢ οἱ. ὙΥΠΠ80η ΙΝ 18. λύπας] φυγὰς Βαββονὶαβ || 19. ἢ καϑ' 
ὑπερβολὴν ΜΡ Ατ,, ἢ μὴ͵ καϑάπερ ὑπερβολαὶ. Μυτθξαβ, ἢ ἢ καϑὸ 
ὑπερβολαὶ γε] ἧ [καϑὸ ὑπερ ολὰς Βγναίον, ἢ καϑ'᾽ ὑπερβολὰς 
9. 6. Αἄἥη. ΒΚ. Εν, Βσ. [καὶ διὰ ΜΡ, διὰ Ηδ]., ἢ διὰ ο. 6, Α1, 
Ατ. ΒΚ. Εν. Βυ. ὥγνν, ἀλλὰ διὰ Μαυζοίαδ, εἰ διὰ ΟἸἰαπΐαβ, ἡ διὰ 
ΜΙοδβοΙούαβ ῃ 21. ἀνάγκη -- 232. ἀνίατος Ῥοβὲ 81. ἀκρατοῦς τοοὶθ 







“Ἰπουτῃς 
Η. 8. τιὅθ08, 33 -- 1160, 8. 159 

ὥστ᾽ ἀνίατος" ὃ γὰρ ἀμεταμέλητος ἀνίατος. ὁ δ᾽ ἐλλείπων 
ὃ ἀντικείμενος, ὃ δὲ μέσος σώφρων. ὁμοίως δὲ καὶ ὃ φεύ- 
γῶν τὰς σωματικὰς λύπας μὴ δι’ ἧτταν ἀλλὰ διὰ προ- 

8 αἰρεσιν. τῶν δὲ μὴ προαιρουμένων ὃ μὲν ἄγεται διὰ τὴν 36 
ἡδονήν, ὃ δὲ διὰ τὸ φεύγειν τὴν λύπην τὴν ἀπὸ τῆς ἐπι- 
ϑυμίας. ὥστε διαφέρουσιν ἀλλήλων. παντὶ δ᾽ ἂν δόξειεν χεί- 
ρων εἶναι, εἴ τις μὴ ἐπυϑυμῶν ἢ ἠρέμα πράττοι τι αἰσχρόν, 
ἢ εἰ σφόδρα ἐπιϑυμῶν, καὶ εἰ μὴ ὀργιξόμενος τύπτοι ἢ 
εἰ ὀργιξόμενος" τί γὰρ ἂν ἐποίει ἐν πάϑει ὦν; διὸ ὃ ἀκό- 80 
λαστος χείρων τοῦ ἀκρατοῦς. ἐ τῶν δὲ λεχϑέντων τὸ μὲν μα- 

λακίας εἶδος μᾶλλον, ὃ δ᾽ ἀκόλαστος.] ἀντίκειται δὲ τῷ 

μὲν ἀκρατεῖ ὃ ἐγκρατής, τῷ δὲ μαλακῷ ὃ καρτερικός" τὸ 
μὲν γὰρ καρτερεῖν ἐστιν ἐν τῷ ἀντέχειν, ἡ δ᾽ ἐγκράτεια 
ἐν τῷ κρατεῖν. ἕτερον δὲ τὸ ἀντέχειν καὶ κρατεῖν, ὥσπερ 86 
καὶ τὸ μὴ ἡττᾶσϑαι τοῦ νικᾶν" διὸ καὶ αἱρετώτερον ἐγκρά- 

5 τειὰ καρτερίας ἐστίν. ὃ δ᾽ ἐλλείπων πρὸς ἃ οἵ πολλοὶ καὶ τ180ν 
ἀντιτείνουσι καὶ δύνανται, οὗτος μαλακὸς καὶ τρυφῶν (καὶ 
γὰρ ἡ τρυφὴ μαλακία τις ἐστίν). ὃς ἕλκει τὸ ἱμάτιον, ἕνα 
μὴ πονήσῃ τὴν ἀπὸ τοῦ αἴρειν λύπην. καὶ μιμούμενος τὸν 

α κάμνοντα οὐκ οἴεται ἄϑλιος εἶναι, ἀϑλίῳ ὅμοιος ὦν. ὁμοίως ὅ 
δ᾽ ἔχει καὶ περὶ ἐγκράτειαν καὶ ἀκρασίαν. οὐ γὰρ εἴ τις 

᾿ ἰσχυρῶν καὶ ὑπερβαλλουσῶν ἡδονῶν ἡττᾶται ἢ λυπῶν, 
ϑαυμαστόν. ἀλλὰ συγγνωμονικὸν εἰ ἀντιτείνων, ὥσπερ ὃ 

ἐστὶ. Πγσ., βθὰ ρϑυρϑύϑιη ἴάθπι ψγ8] βῖο: 27. παντὶ --- 81, ἄχρ. 
21. ἀνάγκη -- 31. ἀλλήλων ν6] 510: 34. προαέρεσιν. 27---81. 
31- 992, 2ὅ. τῶν -- - 21. ἀλλήλων ἰοΐυτα Ἰοοῦπι οταϊπαπάθπτη 6888 
οτραϊὸ || 2ὅ. δι΄ ἡδονὴν Π5" ἢ 26. τὴν ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας 566]. 
ΑαἸξαοῖαβ Πγτ. ἢ 27. πάντῃ Γ' ἢ 38. μή τις Π, τις μὴ ὁ. α. Δη. ἢ 
πράττει ΓΊ ΜῈ οἐ, αὖ νἱάρίαγ, Απ. ᾧὑ ἢ 29. τύπτοι ΟΡ ΑΥ., 
τύπτει ΤΊ ΜΡ ΑἸὰ. Αῃ., τύπτοι ἢ εἰ ὀργιζόμενος οτα. ΚΡ ΝΡ, 
εἶ οτὰα. ΜῬ {{ 81. τῶν --- 82. ἀκόλαστος 560]. ϑίδμτῖαΒ (ἔθσαθυθ) ἢ 
δὲ ΑἸᾶ., δὴ ὁ. 6. Απ, Ατ. ΒΚ. Εν, Ἐσ. ἴῃ ἀδχέα ἢ 83. ὁ δ᾽ ἀκρα- 
τῆς Δτι. Ηδ]., τὸ δὲ ἀκολασίας ΤΟτΣΠΘΌυΒ, τὸ δ᾽ ἀκρασίας ὅρθηρο- 
1τὰ8 Εγ. ἴῃ δάπ. (ρϑύρθσζϑι) [ 38. ἐγκρατής -- πτοῖδο μαλακός 
- ἐγκρατεῖ οἱ. ὙΠ5οι ἢ 11600, 1. καὶ απίθ οὗ Π5 (ἰοτύ. τϑοῦθ), 
οὐα. ΜῸ ἢ 8. ὃς] ὃς οὐχ Ηδ]. [[ 5. οὐκ 560]. Βομηρίάθγ. 

»"» 



πυυσ τσ““ 1600 Ἡ. 8. 1160, 9 --- 9. 1100, 84. 

α 
Θεοδέκτου Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ ἔχεως πεπληγμένος ἢ ὃ 

1ὸ Καρκίνου ἐν τῇ ᾿Αλόπῃ Κερκύων, καὶ ὥσπερ οἵ κατέχειν 
πειρώμενοι τὸν γέλωτα ἀϑρόον ἐκκαγχάξουσιν, οἷον συνέπεσεν 
μ- [ 3 ᾽ ᾿"᾿ Ἁ κι δ Α , 5 

ενοφάντῳ. ἀλλ᾽ εἴ τις πρὸς ἃς οἱ πολλοὶ δύνανται ἀντέ- 

χειν. τούτων ἡττᾶται καὶ μὴ δύναται ἀντιτείνειν, μὴ διὰ 
φύσιν τοῦ γένους ἢ διὰ νόσον. οἷον ἐν τοῖς Σευϑῶν βασι- 

τὸ λεῦσιν ἡ μαλακία διὰ τὸ γένος. καὶ ὡς τὸ ϑῆλυ πρὸς τὸ 
Ψ ᾿ Ἷ -" } «6 ΄ 3 , 

ὄρρεν διέστηκεν. δοκεῖ δὲ καὶ ὃ παιδιώδης ἀκόλαστος εἶναι; τ 

ἔστιν δὲ μαλακός. ἡ γὰρ παιδιὰ ἄνεσίς ἐστιν, εἴπερ ἀνά- 
παυσις᾽ τῶν δὲ πρὸς ταύτην ὑπερβαλλόντων ὁ παιδιώδης 
ἐστίν. ἀκρασίας δὲ τὸ μὲν προπέτεια τὸ δ᾽ ἀσϑένεια. οἷ 5 

30 μὲν γὰρ βουλευσάμενοι οὐκ ἐμμένουσιν οἷς ἐβουλεύσαντο διὰ τὸ 
’ Α, Α Ἁ Ἁ τΑ ΄ ΒΩ ς } - ΄ 

σάϑος. οἱ δὲ διὰ τὸ μὴ βουλεύσασϑαν ἄγονται ὑπὸ τοῦ πα- 

ϑους. ἔνιοι γάρ, ὥσπερ προγαργαλίσαντες οὐ γαργαλίξονται, 
οὕτω καὶ προαισϑόμενοι καὶ προϊδόντες καὶ προεγείραντες 
ξαυτοὺς καὶ τὸν λογισμὸν οὐχ ἡττῶνται ὑπὸ τοῦ πάϑους;, οὔτ᾽ 
Ἢ ον “ 3 Ἢ ΄ ΄ ᾽ διῶ," ᾿ 

9ὅ ἂν ἡδὺ ἡ οὔτ ἂν λυπηρόν. μάλιστα δ΄ οἵ ὀξεῖς καὶ μελαγ- 
χολικοὶ τὴν προπετῇ ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς" οἱ μὲν γὰρ 
διὰ τὴν ταχυτῆτα οἱ δὲ διὰ τὴν σφοδρότητα οὐκ ἀναμένου- 
σιν τὸν λόγον, διὰ τὸ ἀκολουϑητικοὶ εἶναι τῇ φαντασίᾳ. 

9 ἔστιν δ᾽ ὃ μὲν ἀκόλαστος. ὥσπερ ἐλέχϑη.}] οὐ μετα- " 
80 μελητιπός (ἐμμένει γὰρ τῇ προαιρέσει)" ὁ δ᾽ ἀκρατὴς μετα- 

μϑλητικὸς πᾶς. διὸ οὐχ ὥσπερ ἠπορήσαμεν, οὕτω καὶ ἔχει; 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀνίατος ὃ δ᾽ ἰατός" ἔοικε γὰρ ἡ μὲν μοχϑη- 
ρία τῶν νοσημάτων οἷον ὑδέρῳ κχαὶ φϑίσει, ἡ δ᾽ ἀκρασία 
τοῖς ἐπιληπτικοῖς᾽ ἣ μὲν γὰρ συνεχὴς ἣ δ᾽ οὐ συνεχὴς 

11. ξυνέπεσε Π᾿ ΜῸ || 14. ὥσπερ ΟΥ ΟΣ ΑἸὰ, Ηδ]., οἷον ὁ. ὁ 
Απ.} Σκυϑῶν) Περσῶν Απ. ὁ 16. ἀκρατὴς Ζπίηρον {| 117. δὲ] 
γὰρ ΠΗ {} οὖν ροβὲ εἴπερ δἀά. Γ΄ ΠῚ ΑἸ. ὁ || 19 56ᾳ.] ν.- αὐδ8 
δαποίαθο δὰ 11ὅ2 8, 28 βαα. } 22. προγαργαλισϑέντες ὺ ΜὴΉΘΙ. 
͵Αχοὺ, οὕ προγαργαλίέσαντες ΟΥ || 28. προαισϑανόμενοι Π᾿' (οΥχ. 
το, ΚΡ)} 24. αὐτοὺς Π᾿ |] 29. ὥσπερ ἐλέχϑη 560]. ϑαβοια, {| 81. 
πᾶς] πως ΟΣ ΑἸά, || 82. ἀλλ᾽ -- ἀνίατος οἴ, Ῥῃύ. ΚΡ (ΒΡ !]. το.) |} 
εὐίατος --- ἀνίατος Π᾿ ΑἸᾷ. ΑτΥ., ἀνίατος --- ἰατός ὁ. ὁ. Απι. οὗ, 
αὖ νἀοίαν, Ηθ]. 







Η. 9. τῖδοῦ, 86 --- 11618, 21. 161 
δ: 

πονηρία. [καὶ ὅλως δ᾽ ἕτερον τὸ γένος ἀκρασίας καὶ κα- 80 
κίας" ἡ μὲν γὰρ κακία λανθάνει. ἣ δὲ ἀκρασία οὐ λανϑάνει.} 

8 αὐτῶν δὲ τούτων βελτίους οἵ ἐκστατικοὶ ἢ οἵ τὸν λόγον τ1ὅ1. 
ἔχοντες μέν, μὴ ἐμμένοντες δέ᾽ ὑπ᾽ ἐλάττονος γὰρ πάϑους . 
ἡττῶνται. καὶ οὐκ ἀπροβούλευτοι ὥσπερ ἅτεροι" ὅμοιος γὰρ 
ὃ ἀκρατής ἔστιν τοῖς ταχὺ μεϑυσκομένοις καὶ ὑπὸ ὀλίγου 

8 οἴνου καὶ ἐλάττονος ἢ ὡς οἵ πολλοί. ὅτι μὲν οὖν κακία ἡ 5 
ἀκρασία οὐκ ἔστιν, φανερόν, ἀλλὰ πὴ ἴσως. τὸ μὲν γὰρ 
παρὰ προαίρεσιν τὸ δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν ἐστίν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
[χὸ ΞΖ ι Ἁ ΄ δ’ ᾿] ΄ 

ὕμοιόν γε κατὰ τὰς πράξεις ὥσπερ τὸ 4Δημοδόκου εἰς ΜΜΙιλη- 

σίους “Μιλήσιοι ἀξύνετοι μὲν οὐκ εἰσίν, δρῶσιν δ᾽ οἷάπερ 
οἵ ἀξύνετοι", καὶ οἵ ἀκρατεῖς ἄδικοι μὲν οὐκ εἰσίν, ἀδικοῦσιν 10 

4 δέ. ἐπεὶ δ᾽ ὁ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ διὰ τὸ πεπεῖσϑαι διώ- 
κειν τὰς καϑ'᾽ ὑπερβολὴν καὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον σω- 
ματικὰς ἡδονάς. ὃ δὲ πέπεισται διὰ τὸ τοιοῦτος εἶναι οἷος 
διώκειν αὐτάς, ἐκεῖνος μὲν οὖν εὐμετάπειστος; οὗτος δὲ οὔ" 
ἡ γὰρ ἀρετὴ καὶ ἡ μοχϑηρία τὴν ἀρχὴν ἣ μὲν φϑείρει ἣ τὸ 
δὲ σῴζει. ἐν δὲ ταῖς πράξεσιν τὸ οὗ ἕνεκα ἀρχή, ὥσπερ ἐν 
τοῖς μαϑηματικοῖς αἵ ὑποϑέσεις᾽ οὔτε δὴ ἐκεῖ ὃ λόγος δὲ- 
δασκαλικὸς τῶν ἀρχῶν οὔτε ἐνταῦϑα, ἀλλ᾽ ἀρετὴ ἢ φυσικὴ 
Ἃ Ἁ - 2 - ᾿ ᾿ 3 ΄ ΄ ᾿ 5 ς 
ἢ ἐϑιστὴ τοῦ ὀρϑοδοξεῖν περὶ τὴν ἀρχήν. σώφρων μὲν οὖν ὁ 

-δτοιοῦτος; ἀκόλαστος δ᾽ ὁ ἐναντίος. ἔστιν δέ τις διὰ πάϑος ἐκ- 20 

στατιχὸς παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὃν ὥστε μὲν μὴ πράττειν 

8ὅ ---11614, 11] γ. Ῥγοίορο. οὖ αὐὑδὸ δἀποίδθο δὰ 1102 8, 
28 86αα. [ πονηρία 560]. ϑοο]σον {καὶ ὅλως --- 86. οὐ λανϑάνει 
8601. ϑβοια. [ 115618.,, 2. μὲν ἔχοντες ΠΣ Απ. {|ᾷΑᾷ6. οὐκ οπι. ΤΡ 
Απ.(Ὁ) ΗἨδθ].(Ὁ) οὖ ρυ. ΚΡ (ΒΌρρ!. το.) ὁ {ἀλλὰ πὴ ἴσως 566]. Βτ. [} 
1. τὴν οτα. ΜΡ ΑἸὰ. ΒΚ. Εν. Ἐγ. [[. Μιλήσιοι --- 10. ἀξύνετοι 
ἔπ θη Βοχοπιθύσὶ οὐ ρθη ξαπιθύγα! τ 6558 οοηδοὺ ΒΙοΒδτά- 
5185 ἢ γὰρ ροϑῦ Μιλήσιοι ἀἀἃ. ΓΠ" ΑἸᾺ., οἵα. Π' Ἀπ. Ηδὶ. ἢ 
10. οὗ οτὰ, ΟΥ ΒΙοΒαυάβίαβ ἢ ἀξύνετοι. ΒΙΟΒατἀβ᾽αϑβ Ὶ} 14. 
οὗτος δὲ] ὃ δ᾽ Ὑἱοθοτίαβ ΒΚ. ΕἾ. Βγ. {Α186. ἡ ροβύ καὶ οι. Π' 
ΑἸ. (ἴογβ. τϑοΐθὴ ἢ 17. ὁ οἵω. Π2} 19. ἐθιστὴ Γ΄ ΚΡ Απ, Ηβὶ. 
Αγ. Ὁ), ἐθιστικὴ ΜΡ, ἠϑικὴ ΟΡ ΑἸά, {σώφρων --- 238. φαύλη ε116- 
ΤΠ ΤΘΟΘΗΒΙΟΠΘΙΩ 6886 ϑηξθοραθηξίατα 11. ἐπεὶ --- 19. ἀρχήν ἀ6- 
τη ηβίγατ ἔττιβύτω οοπδίαβ οϑὺ ὙΥ18οη, νυ. Ῥυοϊθρα. ᾿ 

Αβιβυ. ΕΏ, Νίο. 11 



102 Ἡ. 9. 1118, 35 -- 10. 11010, 8. 
Ω͂ 

κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον χρατεῖ τὸ πάϑος. ὥστε δ᾽ εἶναι τοιοῦτον 
"͵ ΄ 3 -» Ἁ ϑ ἰ Ἁ 

οἷον πεπεῖσϑαι διώκειν ἀνέδην δεῖν τὰς τοιαύτας ἡδονὰς 
φϑ »- φνΉ ς (59 ΄ “Ὁ ΄ 

οὗὐ κρατεῖ" οὗτός ἐστιν ὁ ἀλρατής, βελτίων τοῦ ἀκολάστου, 

5 οὐδὲ φαῦλος ἁπλῶς" σῴξεται γὰρ τὸ βέλτιστον, ἡ ἀρχή. 
, 2 ’ 4 ᾿ ᾿ ᾿] }Ὶ , ἄλλος δ᾽ ἐναντίος, ὃ ἐμμενετικὸς καὶ οὐκ ἐκστατικὸς διά γε 

Ἁ ψΨ ᾿Ὶ Ἁ ’ ἷ κι Α ’ ΕΥ̓͂. τὸ πᾶϑός. φανερὸν δὴ ἐκ τούτων ὅτι ἣ μὲν σπουδαία ἕξις, 
ἢ δὲ φαύλη. 

’, 3 ’ ΒΡ ὁ - ΄ ᾿ τ 
10 πότερον οὖν ἐγκρατής ἐστιν ὁ ὁποιῳοῦν λόγῳ καὶ ὁποιᾳ- ἸΧ 

80 δῦν προαιρέσει ἐμμένων ἢ ὃ τῇ ὀρϑῇ, καὶ ἀκρατὴς δὲ ὃ 
ὁποιφοῦν μὴ ἐμμένων προαιρέσει καὶ ὁποιῳοῦν λόγῳ ἢ ὃ 

-" Φ - ’; " -» ’ »"Ὕ ᾿ - [χὰ 
τᾷ ἀψευδεῖ λόγῳ καὶ «τῇ «προαιρέσει τῇ ὀρϑῇ, ὥσπερ 

ἠπορηϑὴ πρότερον; Ἢ κατὰ μὲν συμβεβηκὸς ὁποιᾳοῦν, 
Ι] Εν " - 3 -“ ’ ᾿" - 9 - ’ 

καϑ' αὑτὸ δὲ τᾷ ἀληϑεῖ λόγῳ κχαὶ τῇ ὀρϑῇ προαιρέσει 
τι , , τι 9 3 ν᾽ 5 ’ νν ι Ἁ " 

88 ὃ μὲν ἐμμένειν ὃ δ᾽ οὐκ ἐμμένει; εἰ γάρ τὶς τοδὶ διὰ τοδὶ 

τιδιν αἱρεῖται ἢ διώκει, καϑ' αὑτὸ μὲν τοῦτο διώκει καὶ αἱρεῖται, 
.) Ἁ Α ᾿ ς -» "1 ; Ἁ 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὸ πρότερον. ἁπλῶς δὲ λέγομεν τὸ 

καϑ' αὗτό. ὥστε ἔστι μὲν ὡς ὑποιαοῦν δόξῃ ὃ μὲν ἐμμένει 
“ ς᾽ , Σ ς μϑ . 0ξ Ἃ τῆ τ Ἂ ; ν κἡ Α ὃ δ᾽ ἐξίσταται, ἁπλῶς δὲ [Ὁ] τῇ ἁληϑεῖ. --- εἰσὶ δέ τινες οἵ 

- τι -»Ὕ 

ἐμμενετικοὶ τῇ δόξῃ εἰσίν. οὺς καλοῦσιν ἰσχυρογνώμονας. 
οἷον δύσπείστοι καὶ οὐκ εὐμετάπειστοι᾽ οἱ ὅμοιον μέν τι ἔχου- 
σιν τῷ ἐγκρατεῖ, οἷον ὃ ἄσωτος τῷ ἐλευϑερίῳ καὶ ὃ ϑρα- 
σὺς τῷ ϑαρραλέῳ; εἰσὶ δ᾽ ἕτεροι κατὰ πολλά. ὃ μὲν γὰρ 

«λυ κμδν δῶν 

σι 

τῷ 

28, ἀνείδην ν"͵ ἀναίδην Α]4, οὐ ΡΥ. ἘΠ" (θτη. οοΥν.Ἶ) {{34 
βελτίων] βελτίων ὧν Ο ΑΙὰ. ὁ [| 26. οὐδὲ] ὁ δὲ ΚΡΤΙΡ οὐ ἴοτί. 
Δπ. ὁ [27. τούτου ΓΜΡΟΣ ΑἸᾷ. Ατ. 1 29. ὁ οτχ. ΑἸᾶ. Ηδὶ]. οἱ 
ΡΥ. ΚΡ (ΒΌΡρ!]. το.) [[ 389. (μὴ τῷ ΜΔ κίπβοι ἢ ἀψευδεῖ Οοτδθ5, 
ἀληϑεῖ Μυτούυθβ Εν. ἴῃ δάη., μὴ ψευδεῖ 10, ψευδεῖ ὁ. 6. Ατπ. 
ΑΥ. ὙΥΚΏβοη ΒΚ. Εν. Ἐγσ. πὶ ἑοχύα ἢ} ὀρϑῇ 1,» Ματοῦυβ νγγμαρεν. 
μὴ ὀρϑῇ ο. ὁ. Δπ. Αν, ΒΚ. ἔστ, 88, μὲν οὔ. ΓΜ ΑΙΑ,, 
64. ΗΘ]. [| ὃ δηΐο ὁποιᾳοῦν δα, ΓΜΡῸΡ Αῃ. Ἠδ]. () ὁ Ϊ 84. ὃ 
ροβὺ δὲ δα. ΓΠ᾿ ΑΙὰ. Αη. Ηδὶ. () ἡ {Ὀᾷϑ11ῦ1}, 4. ὁ 46]. ΠΣ 
ὨΘΌαΒ, 580]. Βγ, {| οὗ οοττ.5 ΚΡ, χαὶ ΜὉ ΒΚ. ῬῪ. Ἦν. (ἔοτβ. τϑοῦβ), 
οὗ ὁ. ὁ. Ατ. οὐ Ῥγῃ. ΚΡ ὅ. εἰσὶν ΚΡ, εἰσὶ δὲ ΓΙΠ 3 ΑἸΙὰ. Ατ., οἵα. 
ΜΡ Δῃ. Β1κ, Ῥὰ. Ἐσ, (ἔογβ. τϑοῦθ) ἢ δ. οἷον] οἵ δουτ, 1, οὗ ΡῬυ. Κῦ 
(οΥχ. τὸ.), ἔοτβ. σϑοὺθ {| 7. οἷον] ὥσπερ Π2 ΒΚ. ΕῪ. Ἀγ. || τῷ οτα, 
"ΑἸ, οὐ γυ. ΚΡ (ϑρρ!. το.).. 

ΝΥΝ  ἰ ν μ...»..................... οὐ νυ λιν ων». 







Η. 10. 1161}, 9 --- 11. 11581Ὁ,, 80. 1608 
(αΧ): ἷ 

διὰ πάϑος καὶ ἐπιϑυμίαν οὐ μεταβάλλει, ὃ ἐγκρατής], ἐπεὶ 
᾿» Ω ͵ ς πα ρ ΘΝ ἐὰν εεὐιι δ δ. ἀν κεν ε εὔπειστος. ὅταν τύχῃ: ἔσται [ὃ ἐγκρατής] ὃ δὲ οὐχ ὑπὸ λό- 1ὸ 

γου, ἐπεὶ ἐπιϑυμίας γε λαμβάνουσιν, καὶ ἄγονται πολλοὶ 
8 ὑπὸ τῶν ἡδονῶν. εἰσὶ δὲ ἰσχυρογνώμονες οἵ ἰδιογνώμονες 
χαὶ οἵ ἀμαϑεῖς καὶ οἵ ἄγροικοι, οἵ μὲν ἰδιογνώμονες δι᾽ 
ἡδονὴν καὶ λύπην᾽ χαίρουσι γὰρ νικῶντες ἐὰν μὴ μετα- 

’ κ᾿ - . »Ἤ ᾿ 4 (" κὦ 5 χὰ 

πείϑωνται. καὶ λυποῦνται ἐὰν ἄκυρα τὰ αὑτῶν ἢ ὥσπερ τό 
ψηφίσματα" ὥστε μᾶλλον τῷ ἀκρατεῖ ἐοίκασιν ἢ τῷ ἐγκρα- 

ἁ τεῖ. -- εἰσὶ δέ τινες οὲ τοῖς δόξασιν οὐκ ἐμμένουσιν οὐ δι᾽ 

ἀκρασίαν, οἷον ἐν τῷ Φιλοκτήτη τῷ Σοφοκλέους ὁ Νέεο- 
΄ πὰς. Α 2 9. ὧ ἐπ: Ἁ ᾿ΕΝ δι. 

πτόλεμος. καίτοι δι΄ ἡδονὴν οὐκ ἐνέμεινεν. ἀλλὰ καλήν" τὸ 

γὰρ ἀληϑεύειν αὐτῷ καλὸν ἦν, ἐπείσϑη δ᾽ ὑπὸ τοῦ Ὀδυσ- 0 
σέως ψεύδεσθαι, οὐ γὰρ πᾶς ὃ δι’ ἡδονήν τὶ πράττων οὔτ᾽ 
; ΑΒΕ ς Ὰ -" ὍΣ, ἢ ΄ 232γη42 .ζ ᾽ ᾽ὔ 
ἀκόλαστος οὔτε φαῦλος οὔτ ἀκρατής, ἀλλ᾽ ὁ δι΄ αἰσχρᾶν. 

5. ἐπεὶ δ᾽ ἔστε τις καὶ τοιοῦτος οἷος ἧττον ἢ δεῖ τοῖς 11 
σωματικοῖς χαίρειν, καὶ οὐκ ἐμμένων τῷ λόγῳ. ἧ τοιοῦτος; 
τούτου καὶ τοῦ ἀκρατοῦς μέσος ὃ ἐγκρατής. ὃ μὲν γὰρ ἀκρα- 

᾿ 2 “" ΄ ᾿ ι “7 ξ Χ . τὴς οὐκ ἐμμένει τῷ λόγῳ διὰ τὸ μᾶλλόν τι. οὗτος δὲ διὰ 
Ἁ ιν ΄ ἀν 3 Ἁ , ι ἘΠ 3. ο᾿ τὸ ἧττόν τι ὃ δ᾽ ἐγκρατὴς ἐμμένει καὶ οὐδὲ δι᾿ ἕτερον 

μεταβάλλει. δεῖ δέ, εἴπερ ἢ ἐγκράτεια σπουδαῖον, ἀμφοτέ- 
ρᾶᾷς τὰς ἐναντίας ἕξεις φαύλας εἶναι, ὥσπερ καὶ φαίνον- 

δ φον ς δ Ἐπ λο Ν ς.., 9γ} ν 3 , 
ται" ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν ἑτέραν ἐν ὀλίγοις καὶ ὀλιγάκις εἶναι 80 

τ δ 

9. ζοὐν διὰ Τηηοὶπηδππυβ [ ὃ ἐγκρατής οὐχ. Δῃ. (9), 560]. 
ΒΌΔΗΡΘΥ, ΡΥ. Ὑ Θυσιθμυϑπτ 10. ἔσται ὁ ἐγκρατὴς 566]. Υ ΘΥΠΙΘῃτο- 
πῦϑ, ὃ ἐγκρατὴς ποῦ γουθαμῦ ΑΥ̓ΘΥΤΌΡΥΠΙΒ οὐ Αὐ., 860]. βοδ!ρσον ἢ 
ὃ] οὗ Γ' (ᾳρβοῖο ἂμ χϑοίθ) ἢ 11. ἔπειτ᾽ Ἰιαυιθῖμτ || 16. ἂν ΜΡ ΑἸΆ., 
οἵα. ὑσ. ΚΡ (ἂν ΒΌΡΡΙ. οουτ.", ἐὰν βαρρ!. το.) ἢ αὑτῶν Βν., αὐτῶν Τ' 
Π ΑἰΙά. Ατ. ΒΚ. ΕὙ. || 18. ὃ οτηι. ΠῚΜ [[.320. καλὸν] ἡδὺ οἱ, Βτ. ἢ 
21. τι οὐὰ. Π", ὃ. ο. δαα. Ηδ6]. Ατ. {οὔτ᾽ ἀκόλαστος οὔτε φαῦ- 
λος οὔτ᾽ ΚΡ, ἐστὶν ἀκόλαστος οὔτε φαῦλος οὔτ᾽ Ἐν. ἴῃ ἐδχέα, 
ἐστὶν ἀκόλαστος οὔτε φαῦλος οὔτε ΑἸᾺ, οὐ τηρ. Οἱ, ἐστὲν ἀκό- 
λαστος εἴτε φαῦλος εἴτε Γ' οὐ ργγΥ. Οἱ, ἐστὲ φαῦλος εἴτ᾽ ἀκό- 
λαστος εἴτ᾽ οἷ. ΒΤ. (πθβοῖο 8ῃ τϑοῖθ), ἢ (οῖα. Η6]. ἀτ.) ἀκόλαστος 
ἢ φαῦλος ἢ ΠῚ Μν Ηδβ]. Ατ. [[.28. οἷος (ὃ) οἱ. Οογαθβ ἢ 24. χαΐ- 
ρειν Μαυτούῃβ γ. ἴῃ δάη., χαίρων ΓΙ ΑἸα. ον. ΒΚ. Εν. Ἔχ. ἱπ 
ἰοχέπ ἢ ἐμμένειν Μυτοίαβ [ ἧ ΜΡ ὁ οὐ. 
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164 Η. 11. 1161}, 81 -- 11ὅ2, 28. 
αχ 

φανεράν, ὥσπερ ἡ σωφροσύνη τῇ ἀκολασίᾳ δοκεῖ ἐναντίον 
εἶναι μόνον, οὕτως καὶ ἡ ἐγκράτεια τῇ ἀκρασίᾳ. 

ἐπεὶ δὲ καϑ' ὁμοιότητα πολλὰ λέγεται, καὶ ἡ ἐγκρά- 6 
τεια ἡ τοῦ σώφρονος καϑ᾽ ὁμοιότητα ἠκολούϑηκεν᾽ ὅ τε γὰρ 

8ὅ ἐγκρατὴς οἷος μηδὲν παρὰ τὸν λόγον διὰ τὰς σωματικὰς ἧδο- 
1168. νὰς ποιεῖν καὶ ὃ σώφρων, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἔχων ὃ δ᾽ οὐκ ἔχων 

΄ } κι Α -»" Ἁ [χὰ 

φαύλας ἐπιϑυμίας, καὶ ὃ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ ἥδεσθαι 
παρὰ τὸν λόγον, ὃ δ᾽ οἷος ἥδεσθαι ἀλλὰ μὴ ἄγεσϑαι. 
ὅμοιοι δὲ καὶ ὃ ἀκρατὴς καὶ ὃ ἀκόλαστος, ἕτεροι μὲν ὄντες, 

5. ἀμφότεροι δὲ τὰ σωματικὰ ἡδέα διώκουσιν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν καὶ 
οἰόμενος δεῖν, ὃ δ᾽ οὐκ οἰόμενος. 

3.) Δ΄ ΄ Γ᾿; - Α ψιΝ 
οὐδ᾽ ἅμα φρόνιμον καὶ ἀκρατῆ ἐνδέχεται εἶναι τὸν αὐτόν᾽ Χ 

ἅμα γὰρ φρόνιμος καὶ σπουδαῖος τὸ ἦϑος δέδεικται ὦν. ἔτι 
οὐ τῷ εἰδέναι μόνον φρόνιμος ἀλλὰ καὶ τῷ πρακτικός" ὃ δ΄ 

10 ἀκρατὴς οὐ πρακτικός. τὸν δὲ δεινὸν οὐδὲν κωλύει ἀκρατῆ εἷ- 
ναι διὸ καὶ δοκοῦσιν ἐνίοτε φρόνιμοι μὲν εἶναί τινες ἀκρατεῖς 
δέ, διὰ τὸ τὴν δεινότητα διαφέρειν τῆς φρονήσεως τὸν εἰρημέ- 
νον τρόπον ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, καὶ κατὰ μὲν τὸν λόγον 
ἐγγὺς εἶναι, διαφέρειν δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν. 

1ὅ οὐδὲ δὴ ὡς ὁ εἰδὼς καὶ ϑεωρῶν, ἀλλ᾽ ὡς ὃ καϑεύδων ἢ 
οἰνωμένος. καὶ ἑκὼν μέν (τρόπον γάρ τινα εἰδὼς καὶ ὃ ποιεῖ καὶ 
ξω κ᾿ 3 Ὅν ΣΕΛ Ά ,ὔ 2 ζιχῦν ᾽ οὗ ἕνεκα). πονηρὸς δ᾽ οὔ ἡ γὰρ προαίρεσις ἐπιεικής" ὥσϑ' 

ἡμιπόνηρος. καὶ οὐκ ἄδικος" οὐ γὰρ ἐπίβουλος" ὃ μὲν γὰρ αὖ- 
- 9 2 }Ὶ Ἃ [4 κι Α 

τῶν οὐκ ἐμμενετικὸς οἷς ἂν βουλεύσηται, ὃ δὲ μελαγχολικὸς 

940 οὐδὲ βουλευτικὸς ὅλως. καὶ ἔοικεν δὴ ὃ ἀκρατὴς πόλει ἣ ψη- 
φίξεται μὲν ἅπαντα τὰ δέοντα καὶ νόμους ἔχει σπουδαίους, 
χρῆται δ᾽ οὐδέν, ὥσπερ ᾿ἀναξανδρίδης ἔσκωψεν 

ἡ πόλις ἐβούλεϑ᾽, ἧ νόμων οὐδὲν μέλει" 
81, εἶναι ἐναντίον Π5 |} 838---11ὅ2,, 67 γ. αὐδ δἀποίανὶ δὰ 

11ὅθφῳ, 16 8αα. [|Α1152ώ,, 7. οὐδ᾽ --- 14. προαέρεσιν αἸΐοτατα τ- 
ΟΘΙΒΙΟΠΘΙΩ 6886 γϑυροσυμι 11468, 4. φρονήσεως --- 9. ἀρετάς 
οοπβοὺ Ὑ 1150 11. μὲν οι. ΓΜ ΑἸὰ. [| 20. οὐ Πἢ, οὐδὲ ο. ὁ. 
Απ. Ηδ]. || 22. οὐδέν ΚΡ, οὐδενὶ ο. ο. ΗΔ]. [ καϑάπερ ΠἊ, ὥσπερ 
ὁ. 0. Ηθ]. || 28. ἐβουλεύετο Π᾿, ἐβούλευσεν Ῥατ, 1411, ἐβούλευ᾽ 
ΤΑ μι, ἐβούλετο ΚΡ, ἐβούλεϑ᾽ ο. ο. Ηδ]. ΑΥ. 

“ 

το 
δέω 

["] 







Ἡ. 11. τ1ὅϑεα, 34 --- 12. 1162}, 11. 168 
) 
4 ὃ δὲ πονηρὸς χρωμένῃ μὲν τοῖς νόμοις. πονηροῖς δὲ χρωμένῃ. 

ἔστιν δὲ ἀκρασία καὶ ἐγκράτεια περὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς 38 
τῶν πολλῶν ἕξεως" ὃ μὲν γὰρ ἐμμένει μᾶλλον ὃ δ᾽ ἧττον τῆς 
τῶν πλείστων δυνάμεως. 

εὐιατοτέρα δὲ τῶν ἀκρασιῶν, ἣν οἵ μελαγχολικοὶ ἀκρατεύον- 
ται, τῶν βουλευομένων μὲν μὴ ἐμμενόντων δέ, καὶ οἵ δι᾽ ἐθισμοῦ 
ἀκρατεῖς τῶν φυσικῶν᾽ δᾷον γὰρ ἔϑος μετακινῆσαι φύσεως" διὰ 80 
γὰρ᾽ τοῦτο καὶ τὸ ἔϑος χαλεπόν, ὅτι τῇ φύσει ἔοικεν, ὥσπερ καὶ Ἐη- 
νὸς λέγει 

φημὶ πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι, φίλε, καὶ δή 82 
ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι. 

5 τί μὲν οὖν ἐστιν ἐγκράτεια καὶ τί ἀκρασία καὶ τέ τῷ 
καρτερία καὶ τί μαλακία, καὶ πῶς ἔχουσιν αἵ ἕξεις αὗται 85 

χι πρὸς ἀλλήλας, εἴρηται᾽ [περὶ δὲ ἡδονῆς καὶ λύπης ϑεω- 
θῆσαι τοῦ τὴν πολιτικὴν φιλοσοφοῦντος. οὗτος γὰρ τοῦ τ182Ὁ 
τέλους ἀρχιτέκτων, πρὸς ὃ βλέποντες ἕκαστον τὸ μὲν κακὸν 

ςτὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ἁπλῶς λέγομεν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀναγκαίων 
ἐπισκέψασϑαι περὶ αὐτῶν᾽ τήν τὲ γὰρ ἀρετὴν καὶ τὴν κα- 
κίαν τὴν ἠθικὴν περὶ λύπας καὶ ἡδονὰς ἔϑεμεν, καὶ τὴν 5 
εὐδαιμονίαν οἵ πλεῖστοι μεϑ᾽ ἡδονῆς εἶναί φασιν, διὸ καὶ 
τὸν μακάριον ὠνομάκασιν ἀπὸ τοῦ χαίρειν. 

. 8 τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ οὐδεμία ἡδονὴ εἶναι ἀγαϑόν, οὔτε 
καϑ᾽ αὑτὸ οὔτε κατὰ συμβεβηκός (οὐ γὰρ εἶναι ταὐτὸν ἀγαϑὸν 

4 ἘΦ παν τε » ᾽ Η δ“. ι - Ξ 
καὶ ἡδονήν)" τοῖς δ᾽ ἔνιαι μὲν εἶναι, αἱ δὲ πολλαὶ φαῦλαι" τὸ 

ἔτι δὲ τούτων τρίτον, εἰ καὶ πᾶσαι ἀγαϑόν. ὅμως μὴ ἐνδέ- 

24. τοῖς οὗ χρωμένῃ αἰδθτάτα 560}. βορΠ σον [| 26. ἔστιν --- 27, 
δυνάμεως] ν. αὰδ8 δαποίανίὶ δὰ 1108, 16 βαα. [| 238. εὐιατοτέρα -- 
838. εἶναι ΟἸἵτη ουτὰ 1160, 19. ἀκρασίας --- 38. φαντασίᾳ οοπϊαποῖδ 
ξα1586 Δ] θυϑιη 8 6888 τϑοθηΒΊΟπΘῖ ὙΟΥΌοταπὶ 11518, 1. αὐτῶν --- 
ὅ. πολλοί τοι γαΐαν  Π]βοη, ν. Ῥγοϊοσα. [ 29. βουλευσαμένων Π᾿ 
ΑἸΆ. (ἴοτβ. τϑοΐθ) ἢ 80. φύσει οἱ. Ἀγ. [[82. ἔμμεναι. ΚΌΤΡΝΡ, ἔμμεν 
Μ0ῦ͵ ἐμμεῖναι Γ' Ατ,, μέμνειν οἷ. Οοταθδ, ἔμεναι ὁ. ο. ΗΕ]. |; 84. τέαηδθ 
καρτερέα εὖ 8. ομῃ. Γ΄ ΜΡ ΑἸΑ. ΑΥ. | 86. περὶ --- 1164, 81. ἐπιεικής 
Επιάθτηο τϑοῖθ ἐσ θαππὺ Α8ρ. αὶ 411} ἀρ. Αβρ. (νυ. ΚΡΘῃρβὶ ὕ60. αἴθ... 
οἴ. ὅοῆστ. Ρ. 819 544.) Οἀβδα θομπὺβ 8111} 1159 Ὁ,2. ὃν ΜΡ, ὃ ἂν ΚΡ, ὃ ο, 
6. Ἀπ. Ασ. 1. μάλα δηΐο χαίρειν δα. οοαϊοο5 δι ηϊ, μάλιστα ΝῸ Ὁ. 



106 Η. 18. 1102}0,.12 --- 18. 1162}, 88. 
(Χὴ 

χεσϑαι εἶναι τὸ ἄριστον ἡδονήν. ὅλως μὲν οὖν οὐκ ἀγαϑόν, ὅτι 
πᾶσα ἡδονὴ γένεσίς ἐστιν εἰς φύσιν αἰσϑητή, οὐδεμία δὲ γέ- 
νεσις συγγενὴς τοῖς τέλεσιν, οἷον οὐδεμία οἰκοδόμησις οἰκίᾳ. 

15 ἔτι ὃ σώφρων φεύγει τὰς ἡδονάς. ἔτι ὃ φρόνιμος τὸ ἄλυ- 
πον διώκει. οὐ τὸ ἡδύ. ἔτι ἐμπόδιον τῷ φρονεῖν αἵ ἡδοναί, 
καὶ ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, μᾶλλον, οἷον τῇ τῶν ἀφροδισίων" 
οὐδένα γὰρ ἂν δύνασϑαι νοῆσαί τι ἐν αὐτῇ. ἔτι τέχνη οὐδε- 
μία ἡδονῆς καίτοι πᾶν ἀγαϑὸν τέχνης ἔργον. ἔτι παιδία 

30 καὶ ϑηρία διώκει τὰς ἡδονάς. τοῦ δὲ μὴ πάσας σπουδαίας, 
ὅτι εἰσὶν καὶ αἰσχραὶ καὶ ὀνειδιζόμεναι,. καὶ ὅτι βλαβεραί" 
νοσώδη γὰρ ἔνια τῶν ἡδέων. ὅτι δ᾽ οὐ τἄριστον ἡ ἡδονή, ὅτι 
οὐ τέλος ἀλλὰ γένεσις. 

τὰ μὲν οὖν λεγόμενα σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐστίν᾽ ὅτι δ᾽ οὐ χα, 
96 συμβαίνει διὰ ταῦτα μὴ εἶναι ἀγαθὸν μηδὲ τὸ ἄριστον, 

ἐκ τῶνδε δῆλον. πρῶτον μέν, ἐπεὶ τὸ ἀγαϑὸν διχῶς (τὸ 
μὲν γὰρ ἁπλῶς τὸ δὲ τινί), καὶ αἱ φύσεις καὶ αἱ ἕξεις ἀκολου- 

ϑήσουσιν, ὥστε καὶ αἵ κινήσεις καὶ αἱ γενέσεις, καὶ αἵ φαῦλαι 
δοκοῦσαι εἶναι οἱ μὲν ἁπλῶς φαῦλαι (αὲ δὲ τινὶ μὲν φαῦλαι 

80 τινὶ δ᾽ οὐ ἀλλ᾽ αἱρεταὶ τῷδε. ἔνιαι δ᾽ οὐδὲ τῷδε ἀλλὰ ποτὲ 
καὶ ὀλίγον χρόνον αἵῤεταί(, ἀεὶ δ᾽ οὔ᾽ αἱ δὲ οὐδ᾽ ἡδοναί, ἀλλὰ 
φαίνονται, ὅσαι μετὰ λύπης καὶ ἰατρείας ἕνεκεν, οἷον αἵ τῶν 
καμνόντων. --- ἔτι ἐπεὶ τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ μὲν ἐνέργεια τὸ δ᾽ ἕξις, 

σι 

το 

18. αἰσϑητήν ϑοιίσον [Π 17. μᾶλλον αἰύθτυτα ἴοτῦ. βϑοϊπᾶρη- 
ἄστα 6888 ραϊαῦ Ξρθῃρθίῖαβ || τὴν ΓῸΡ ΑἸΆ, ΒΚ. ΕῪ. Βυ. οὖ ρυ. τ», 
ἡ ϑολιίρου ἢ 21. καὶ ἔτι Π' ΒΚ. Εν. Βγ. (ἴουβ. τοῦθ) {|| 22. οὐ 
τἄριστον ϑρΘηρΟΙἶα5, οὐκ ἄριστον ΓΙ ΑἸᾶ. ΒΚ. Εν. Βν. {[24. σχε- 
δὸν τοιαῦτ᾽ ἐστίν ΟὟ, ταῦτ᾽ ἐστὶ σχεδόν ΚΡ Ατ, (9) || 21. ἀκολου- 
δοῦσιν Γ' ΑΥ., 860]. Μυγοίμβ οὖ ϑ'οδ!ρον, ἀκολουϑήσουσιν ὥστε 
οἵη. Ῥαγ. 1417, 560]. Οοτδθβ || ἀκολουϑήσουσι ροϑὺ γενέσεις ααᾷ. 
Ῥαυ. 1417, ἀκολουϑοῦσι Μυτθίμβ, Π]υἃ γτϑρϑίαπὸ μος Ἰοοο ΟΡ ΑἸΑ., 
Βοος Γ' τ. [[| 28. αὖ φαῦλαι --- 29. εἶναι 860]. ΟἸαηῖαΒ |} 29. εἶναι 
αἱ μὲν οἵα. ΓᾺΡ ΑἸὰ, Ὑ || ζαἣ δὲ τινὶ μὲν φαῦλαι δυὺ (αὲ δὲ 
τινὶ μὲν» Βδδβουΐαβ [} 80. τινὲς οἱ. Ζ6111ι8 ||} ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ οἱ. ΒΙκ,, 
γϑούθ, 181 ἀλλὰ ὑγὸ ἀλλ᾽ ἢ Ῥοβιϊατα οβϑὺ, οἵ. πᾷ. Αὐἱβίοὐῦ, 88, 
14. 5ηαᾳ. {| 81. δ᾽ οὔ 560]. Οοτδθδβ, τ δ᾽ οὔ οἱ. Βδββονίαβ. οὖ 
Ἰθρὶ 819. ἔοστί. Ηδ]., (αὖ δ᾽ οὐδ᾽ οἱ. Βτ. 







[5] 

"Ὦν 

οι 

Η. 18. 1τ1δϑν, 84 -- 11ὅ88, 31. 161 

κατὰ συμβεβηκὸς αἵ καϑιστᾶσαι εἰς τὴν φυσικὲν ἕξιν ἡδεῖαι 
εἰσίν. ἔστε δ᾽ ἡ ἐνέργεια ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ὑπολοίπου 36 
ἕξεως καὶ φύσεως. ἐπεὶ καὶ ἄνευ λύπης καὶ ἐπιϑυμίας εἰσὶν 
ἡδοναί, οἷον αἵ τοῦ ϑεωρεῖν ἐνέργειαι, τῆς φύσεως οὐκ ἐνδὲε- τιδϑ5 
οὔσης. σημεῖον δ᾽ ὅτι οὐ τῷ αὐτῷ χαίρουσιν ἡδεῖ ἀναπληρου- 
μένης τε τῆς φύσεως καὶ καϑεστηκυίας, ἀλλὰ καϑεστηκυίας 
μὲν τοῖς ἁπλῶς ἡδέσιν, ἀναπληρουμένης δὲ καὶ τοῖς ἐναντίοις" 
καὶ γὰρ ὀξέσι καὶ πικροῖς χαίρουσιν, ὧν οὐδὲν οὔτε φύσει ἡδὺ 
οὔϑ᾽ ἁπλῶς ἡδύ. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί" ὡς γὰρ τὰ ἡδέα πρὸς ἄλ- 
ληλα συνέστηκεν, οὕτω καὶ αἵ ἡδοναὶ αἵ ἀπὸ τούτων. --- ἔτε οὐκ 
ἀνάγκη ἕτερόν τι εἶναι βέλτιον τῆς ἡδονῆς, ὥσπερ τινές φασι 
τὸ τέλος τῆς γενέσεως. οὐ γὰρ γενέσεις εἰσὶν οὐδὲ μετὰ γενέ- 
σεως πᾶσαι, ἀλλ᾽ ἐνέργειαι καὶ τέλος᾽ οὐδὲ γινομένων συμ- 10 
βαίνουσιν ἀλλὰ χρωμένων" καὶ τέλος οὐ πασῶν ἕτερόν τι: 
ἀλλὰ τῶν εἰς τὴν τελέωσιν ἀγομένων τῆς φύσεως. διὸ καὶ 
οὐ καλῶς ἔχει τὸ αἰσϑητὴν γένεσιν φάναι εἶναι τὴν ἡδονήν; 
3 κι - ᾿ ΙΝ -“ ᾿ ΄ δ 3 ι 
ἀλλὰ μᾶλλον λεκτέον ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως ἀντὶ 

δὲ τοῦ αἰσϑητὴν ἀνεμπόδιστον. δοκεῖ δὲ γένεσίς τισιν εἶναι, τὸ 
ὅτε κυρίως ἀγαϑόν᾽ τὴν γὰρ ἐνέργειαν γένεσιν οἴονται εἶναι; 
ἔστιν δ᾽ ἕτερον. --- τὸ δ᾽ εἶναι φαύλας ὅτι νοσώδη ἔνια ἡδέα, 
τὸ αὐτὸ καὶ ὅτι ὑγιεινὰ ἔνια φαῦλα πρὸς χρηματισμόν. 
ταύτῃ οὖν φαῦλα ἄμφω, ἀλλ᾽ οὐ φαῦλα κατά γε τοῦτο; 
ἐπεὶ καὶ τὸ ϑεωρεῖν ποτε βλάπτει πρὸς ὑγίειαν. --- ἐμποδίξει 
δὲ οὔτε φρονήσει οὔϑ᾽ ἕξει οὐδεμιᾷ ἡ ἀφ᾽ ἑκάστης ἡδονή , ἀλλ᾽ 

8ὅ. ὑπολοίπου ΚΡ εὐ γρ. Απ., ὑπολύπου Μὴ ΑἸά, ἀπ. Ασν., 
ἐπιλοίπου Π', ἐπιλιποῦς, αὖ νἱάεοίαν, Γ' {,,ϑὑ πα σοηεϊδ δὲ ἐηιροΥ- 
ζεοὐλ) οὐ Ηδ6]. (τὴν ἐλλείπουσαν ἕξιν), ὑπελλιποῦς γ6] ἐπεῖ- 
λιποῦς οἱ. Μυτεΐυβ, ὑπολιποῦς οἱ. πΘΒ610 απὶβ ἂρ. β0811ρ᾽., ἐπι- 
λύπου οἱ. ΑἸἰΐδιηῖαβ ἔογβ. στϑοΐθ, οὗ. πᾶ. Αὐἱβὺ. 8000, 82 βαᾳ. ἢ 
11ὅ88, 1. ἐνδεοῦσησ ργ. ΚΡ (οΥχ. το.), ἐνδεούσης οὔσης ΟΡ, ἐν- 
δεοῦς οὔσης ΠῚ ΒΚ. Εν. Ἐν. 32. ἡδεῖ (ἤδη ΚΡ) «πο χαέρουσιν 
ΓΤ Π' ΑἸὰ. ἢ 1. αἱ ἡδοναὶ ἀπὸ τούτων φγ. ΚΡ (6πι. οοΥτ., αἵ ἀπὸ 
τούτων ἥδοναὶ ΜῸ 12. τὴν οτι. ΤΡ ΜΡ ᾿ τελείωσιν Π᾿ ΜΡ ΑἸά. [} 
14 53α. τϑβρίοιῦ ΑἸδχ. 1.1. ρ. 358 ἢ! 1ὅ. τισιν Βδββουῖὰβ ΒΚ. οὖ ἔοσῦ. 
ΗΕ]., τις ΓΙ ΑἸ. Ασ. ΒΚ.: ΕῪ. Βν. ἢ 10. ὅτι κυρίως ἀγαϑόν 
5601. ΟἸδαῖαβ ἢ {οὐδ κυρίως οἷ. Οοταθβ ἢ ἄλογον ὃ Ὑ ϑυταθῃσθμυϑβ. 

[ 

τῷ Ὁ 



108 Η. 18. 11ὅ88, 232 --- 14, 1168}, 12. 

( 

αἵ ἀλλότριαι, ἐπεὶ αἱ ἀπὸ τοῦ ϑεωρεῖν καὶ μανϑάνειν μᾶλ- 

λον ποιήσουσιν ϑεωρεῖν καὶ μανϑάνειν. --- τὸ δὲ τέχνης μὴ εἷ- 6 

ναι ἔργον ἡδονὴν μηδεμίαν εὐλόγως συμβέβηκεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἄλ- 

86 λῆς ἐνεργείας οὐδεμιᾶς τέχνη ἐστίν, ἀλλὰ τῆς δυνάμεως" 

καίτοι καὶ ἢ μυρεψικὴ τέχνη καὶ ἡ ὀψοποιητικὴ δοκεῖ ἧδο- 

νῆς εἶναι. --- τὸ δὲ τὸν σώφρονα φεύγειν καὶ τὸν φρόνιμον διώ- 1 

Ἴχειν τὸν ἄλυπον βίον. καὶ τὸ τὰ παιδία καὶ τὰ ϑηρία διώ- 

κξιν, τῷ αὐτῷ λύεται πάντα. ἐπεὶ γὰρ εἴρηται πῶς ἀγαϑαὶ 
ς -»" Α -“ 3 9 ι -" ς Ἁ ’ 

80 ἁπλῶς καὶ πῶς οὐκ ἀγαϑαὶ πᾶσαι αἵ ἡδοναί. τὰς τοιαύτας 
" ᾿ Ἁ ᾿ ΄ Π Α ’, 3 ς 

τὰ ϑηρία καὶ τὰ παιδία διώκει, καὶ τὴν τούτων ἀλυπίαν ὃ 

φρόνιμος; τὰς μετ᾽ ἐπιϑυμίας καὶ λύπης καὶ τὰς σωμα- 
τικὰς (τοιαῦται γὰρ αὗται) καὶ τὰς τούτων ὑπερβολάς. καϑ᾽ 
ἃς ὃ ἀκόλαστος ἀκόλαστος. διὸ ὁ σώφρων φεύγει ταύτας, 

8ὅ ἐπεὶ εἰσὶν ἡδοναὶ καὶ σώφρονος. 
τιὅϑν 14 ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ ἡ λύπη κακόν, ὁμολογεῖται, καὶ Χτη 

φευχτόν᾽ ἣ μὲν γὰρ ἁπλῶς κακόν, ἣ δὲ τῷ πῇ ἐμποδι- 
στική. τῷ δὲ φευχκτῷ τὸ ἐναντίον ἧ φευκτόν τε καὶ κακόν, 
3 Ἷ 3 ’ 3 Α κ Ἁ 32 ’ ς Ἁ 

ἀγαϑόν. ἀνάγκη οὖν τὴν ἡδονὴν ἀγαϑόν τι εἶναι: ὡς γὰρ 

ὅ Σπεύσιππος ἔλυεν, οὐ συμβαίνει" ἡ λύσις, ὥσπερ τὸ μεῖζον 
-» ἐ ΄ ι “ ᾿»» ἐ Η ΓΗ͂Ν ἈΞ ΔΕ, ὦ , ὦ 

τῷ ἐλάττονι καὶ τῷ ἴσῳ ἐναντίον" οὗ γὰρ ἂν φαίη ὕπερ κα΄ 
,’ὔ Ἁ ε ΓΑ » 3 φφι ΄ ς ΄ 

κόν τι εἶναι τὴν ἡδονήν. --- τἄριστον δ᾽ οὐδὲν κωλύει ἡδονήν 5 

τινα εἶναι, εἰ ἔνιαι φαῦλαι ἡδοναί, ὥσπερ καὶ ἐπιστήμην τινὰ 

ἐνίων φαύλων οὐσῶν. ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, εἴπερ ἑκάστης 
ἕξεως εἰσὴν ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι, εἴθ᾽ ἡ πασῶν ἐνέργειώάὨἩ 
ἐστιν εὐδαιμονία εἴτε ἡ τινὸς αὐτῶν. ἂν ἦ ἀνεμπόδιστος, αἷρε- 

΄ ᾿ “-“ ς ΄ Ο΄ φΞ " ε ι Α 

τωτάτην εἶναι" τοῦτο δέ ἐστιν ἡδονή. ὥστε εἴη ἄν τις ἡδονὴ τὸ 

1 -. 

28. μὴ εἶναι τέχνην μηδεμίαν ἡδονῆς ΜΡ ὁ || 24. ἡδονὴν 
Ῥοβὺ μηδεμίαν ΤΡ ΑἸά, {[|3ὅ. ἀλλ᾽ ἢ οἱ. Οοταθβ, ἀλλὰ τῆς 
δυνάμεως 560]. ἢν. [Π[Ο217. φεύγειν {τὸ ἡδὺ» γ6] φεύγειν {τὰς 
ἡδονὰς οἱ. ϑρΘηρο]αβ ἢ 1168}, 1. καὶ αὐἴο ἡ οτὰ. Π' ἀυ. { 2. 
τῷ φοβὺ πῇ Απ. Ηδθ]. {ὁ [|[8. τε ΚΥ, τι οοῦ. Αὐ., ὁπ. πὶ {ἢ Ῥοβὺ 
καπὸν δια, Γ' οὐ δοιγ.2 ΚΡ, ἡ ργυ. ΚΡ, ο. 6. οἵη. Αι. Ατΐ [ ὅ. ἔλε- 
γεν Μὴ οὐ ἔοχί. Αη. {[| 7. τἄριστον ϑρθῃροὶῖπβ, τὸ ἄριστον Δῃ., 
ἄριστον ΓῚΙ ΑἸᾷ. ΒΚ. Ετ. Ἐν. ἢ δ᾽ Τ' ΑἸ. Ατ., τ᾿ ΠΞΚν ΒΚ. 
Ἐν. Ἐν. (τε ΚΡ), οἵα. ΜΡ, 
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Ἡ. 14. 1168, 18 --- 11ὅ4δ, 8. 1609 

ΠΤ) 
ἄριστον, τῶν πολλῶν ἡδονῶν φαύλων οὐσῶν, εἰ ἔτυχεν, ἁπλῶς. 

ι Ἁ - ΄ Α 9 ει "“ 
καὶ διὰ τοῦτο πάντες τὸν εὐδαίμονα ἡδὺν οἴονται βίον εἶναι, 

καὶ ἐμπλέκουσι τὴν ἡδονὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν, εὐλόγως" 15 
οὐδεμία γὰρ ἐνέργεια τέλειος ἐμποδιξομένη. ἡ δ᾽ εὐδαιμονία 
τῶν τελείων" διὸ προσδεῖται ὃ εὐδαίμων τῶν ἐν σώματι ἀγα- 
ϑῶν καὶ τῶν ἐκτὸς καὶ τῆς τύχης, ὕπως μὴ ἐμποδίζηται 

8 ταῦτα. οἱ δὲ τὸν τροχιζόμενον καὶ τὸν δυστυχίαις μεγάλαις 
ε] ’ Ἁ 3 9 ΄ Ἃ 

περιποίπτοντα εὐδαίμονα φάσκοντες εἶναι, ἐὰν ἢ ἀγαϑός. ἢ 39 

4 ἑκόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιν. διὰ δὲ τὸ προσδεῖσθαι τῆς 
τύχης δοκεῖ τισιν ταὐτὸν εἶναι ἡ εὐτυχία τῇ εὐδαιμονίᾳ, οὐκ 
οὖσα. ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ὑπερβάλλουσα ἐμπόδιος ἐστίν. καὶ ἴσως 
οὐκέτι εὐτυχίαν καλεῖν δίκαιον᾽ πρὸς γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν 
ΦΝΔ 3. “ὦ ᾿ Ἁ , δ ΗΝ ᾿ ὙΠ᾿ 

δ ὃ ὅρος αὐτῆς. --- καὶ τὸ διώκειν δ᾽ ἅπαντα καὶ ϑηρία καὶ ἀν- 5ὅ 

ϑρώπους τὴν ἡδονὴν σημεῖόν τι τοῦ εἱναίπως τὸ ἄριστον αὐτήν᾽ 
φήμη δ᾽ οὔτι γε πάμπαν ἀπόλλυται, ἣν τινὰ λαοὶ 
πολλοί. 

6 ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἡ αὐτὴ οὔτε φύσις οὔϑ᾽ ἕξις ἡ ἀρίστη οὔτ᾽ ἔστιν 
» -" ἡκον κι , Ἁ φ ΄ ς Α 

οὔτε δοκεῖ, οὐδ᾽ ἡδονὴν διώκουσιν τὴν αὐτὴν πάντες. ἡδονὴν 80 
᾿ 4 3᾿ κ ι ΄ 9 τι Ε7 9 «Ὁ τι 

μέντοι πάντες. ἴσως δὲ καὶ διώκουσιν οὐχ ἣν οἴονται οὐδ᾽ ἣν 

ἂν φαῖεν, ἀλλὰ τὴν αὐτήν" πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι ϑεῖον. 
ἀλλ᾽ εἰλήφασι τὴν τοῦ ὀνόματος κληρονομίαν αἵ σωματικαὶ 

. ἡδοναὶ διὰ τὸ πλειστάκις τε παραβάλλειν εἰς αὐτὰς καὶ 
πάντας μετέχειν αὐτῶν" διὰ τὸ μόνας οὖν γνωρίμους εἶναι 86 

τ ταὐτὰς μόνας οἴονται εἶναι. --- φανερὸν δὲ καὶ ὅτι; εἰ μὴ ἡ ἡδονὴ τιδ45 
3 } " ’ 3 " - ς λ ε , 4 ἀγαϑὸν καὶ ἐνέργεια. οὐκ ἔσται ξῆν ἡδέως τὸν εὐδαίμονα 

ν᾿ Φ’ , Ἵ 9.» ΕΣ Ἁ 9 ’ 3 ν 
τίνος γὰρ ἕνεκα δέοι ἂν αὐτῆς. εἴπερ μὴ ἀγαϑὸν. ἀλλὰ 

19. {διὰν ταῦτα οἱ. Οὐταθβ || 238. αὕτη Ὁ Μ'ῬΈ Ατ., αὐτῇ 
ΝΡ ἢ 24. οὐκ ἔστιν Γ' ΜΡ, οὐκ ἔστιν ἔτι ΤΡ6Ι ὁ || 3ὅ. πάντα ΠΣ 
Η6]. !Π 21. λαοὶ Τ' ΑἸ4. Ηδ6]. τ. οὐ ροβὺ 28, πολλοὶ ἀπ., οὗ ΚΡ, 
οἵη. ΠΉΣΜΡΝΡ ἢ| 28. πολλοί] πολλοὶ φημίξωσιν Τ' ΑἸὰ, Ατ., 
πολλοὶ φημίξουσιν Η6]., φημίξωσιν ἀααᾷ. οἴϊατα πὶ. [[ 830. ἅπαν- 
τες Π5 || 38. γε ροβὺ εὐλήφασέί αἀά. ΜΌΝΡΟν, οὰ. ΚΡΤΡ ΑἸά. 
Δπ. } 11ὅ48, 1. ἡ δἀᾶ. ΜΡῸΡ Ηδ]., ο. 6. οἵα. ἀπ. ΒΚ. Εν. [| 3. ἡ 
ρῬοβὺ καὶ δα. Π᾽ΚΡ Ατ. Ηδβ]. ΑἸά. ΒΚ. Ετ., οἵ. ΜΡ, 



1τὸ Η. 14. τιδά, 4 -- 1δ. 11ὕ48, 82. 
« 

καὶ λυπηρῶς ἐνδέχεται ζῆν; οὔτε κακὸν γὰρ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν ἡ 

δ λύπη, εἴπερ μηδ᾽ ἡδονή ὥστε διὰ τί ἂν φεύγοι; οὐδὲ 

δὴ ἡδίων ὃ βίος ὃ τοῦ σπουδαίου, εἰ μὴ καὶ αἵ ἐνέργειαι 

αὐτοῦ. 
περὶ δὲ δὴ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἐπισκεπτέον τοῖς χτ 

λέγουσιν ὅτι ἔνιαί γε ἡδοναὶ αἱρεταὶ σφόδρα, οἷον αἵ καλαί, 

10 ἀλλ᾽ οὐχ αἱ σωματικαὶ καὶ περὶ ὃς ὃ ἀκόλαστος. διὰ τί οὖν αἷς 

ἐναντίαι λῦπαι μοχϑηραί; κακῷ γὰρ ἀγαθὸν ἐναντίον. ἢ 

οὕτως ἀγαϑαὶ αἵ ἀναγκαῖαι, ὅτι καὶ τὸ μὴ κακὸν ἀγαϑόν 

ἐστιν; ἢ μέχρι τοὺ ἀγαϑαί; τῶν μὲν γὰρ ἕξεων καὶ κινήσεων 

ὅσων μὴ ἔστιν τοῦ βελτίονος ὑπερβολή, οὐδὲ τῆς ἡδονῆς" ὅσων 

16 δ᾽ ἔστιν, καὶ τῆς ἡδονῆς ἔστιν. τῶν δὲ σωματικῶν ἀγαϑῶν 

ἔστιν ὑπερβολή, καὶ ὃ φαῦλος τῷ διώκειν τὴν ὑπερβολήν 

ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ τὰς ἀναγκαίας" πάντες γὰρ χαίρουσίν πως καὶ 
Ἥ ᾿" ΕΣ 8 , 2 Ε] 2 ς - 
ὄψοις καὶ οἴνοις καὶ ἀφροδισίοις. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεῖ. ἐναντίως 

δ᾽ ἐπὶ τῆς λύπης" οὐ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν φεύγει, ἀλλ᾽ ὅλως" 
3 ’ -νΨ.-. δ -" ΄ 2 ᾽.. - ΄ ᾿ 

20 οὐ γάρ ἔστιν τῇ ὑπερβολῇ λύπη ἐναντία ἀλλ᾽ ἢ τῷ διώκοντι 

τὴν ὑπερβολήν. 
1ὕ ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ 3 

αἴτιον τοῦ ψεύδους (τοῦτο γὰρ συμβάλλεται πρὸς τὴν πίστιν" 
Ω " ὰ -“ } Α ᾽ὔ 3 " ᾽ Ἃ 
ὅταν γὰρ εὔλογον φανῇ τὸ διὰ τί φαίνεται ἀληϑὲς οὐκ ὃν 

80 ἀληϑές, πιστεύειν ποιεῖ τῷ ἀληϑεῖ μᾶλλον)" ὥστε λεκτέον 
διὰ τί φαίνονται αἵ σωματικαὶ ἡδοναὶ αἱρετώτεραι. πρῶτον 4 

Η 3 4, ὧν ΄ ᾿ ,ὔ : Π ᾿ ᾿ ς Α 

μὲν οὖν δὴ ὅτι ἐκκρούει τὴν λύπην᾽ καὶ διὰ τὰς ὑπερβολὰς 

τῆς λύπης; ὡς οὔσης ἰατρείας, τὴν ἡδονὴν διώκουσιν τὴν ὑπερ- 
βάλλουσαν καὶ ὅλως τὴν σωματικήν᾽ σφοδραὶ δὲ γίνονται 

80 αἵ ἰατρεῖαι, διὸ καὶ διώκονται, διὰ τὸ παρὰ τὸ ἐναντίον 
φαίνεσϑαι. [{[καὶ οὐ σπουδαῖον δὴ δοκεῖ ἡ ἡδονὴ διὰ δύο ταῦτα, 
[κὰ ΕΣ [χὰ ει Α ΄ [4 ΄ ’ “᾿ 

ὥσπερ εἴρηται, ὅτι οἱ μὲν φαύλης φύσεώς εἰσιν πράξεις (ἢ 

8. τοῖς] πῶς Οοτδθβ [ 10. καὶ 560]. ΚϑρΘηρθ!ῖτθ (θη θγθ) | 
90. ἢ] ἡ Απ.() |[27. οὖν οχὰ. ΤΡ ΜΡ Ὸ | 80. αἵ οι. ΚΡΤ,Ρ Ηδ]. 
81. καὶ --- Ὁ, 2. σπουδαῖαι πθαὰθδ μαϊὰβ Ἰοοἱ πθαὰδ ᾿πύθουδ 6888. 
οοθμβοῦ Βγ.Ψ : 







- 

Η. 15. 11ὅ48, 88 --- 1101}, 36. 111 
) Ν 

ἐχ γενετῆς, ὥσπερ ϑηρίου, ἢ δι᾿ ἔϑος, οἷον αἴ τῶν φαύλων 
ἀνθρώπων), αἱ δὲ ἰατρεῖαι. ὅτι ἐνδεοῦς. καὶ ἔχειν βέλτιον ἢ 

Ἵ γίνεσθαι. αἱ δὲ συμβαίνουσιν τελεουμένων᾽ κατὰ συμβεβη- 1184» 
χκὸς οὖν σπουδαῖαι. }} ἔτι διώκονται, διὰ τὸ σφοδραὶ εἶναι ὑπὸ 

τῶν ἄλλαις μὴ δυναμένων χαίρειν" αὐτοὶ γοῦν αὑτοῖς δίψας 

τινὰς παρασκευάζουσιν. ὅταν μὲν οὖν ἀβλαβεῖς, ἀνεπιτίμητον, 
’ }} ’ - » Ἁ Σ᾿, [ἢ 3 

ὅταν δὲ βλαβεράς, φαῦλον. οὔτε γὰρ ἔχουσιν ἕτερα ἐφ᾽ οἷς ὅ 

χαίρουσιν, τό τε μηδέτερον πολλοῖς λυπηρὸν διὰ τὴν φύσιν. 
ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ξῷον, ὥσπερ καὶ οἵ φυσικοὶ λόγοι μαρ- 
τυροῦσιν, τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ἀκούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν" 

5 ἀλλ᾽ ἤδη συνήϑεις ἐσμέν, ὡς φασίν. ὁμοίως δὲ ἐν μὲν τῇ 
νεότητι διὰ τὴν αὔξησιν ὥσπερ οἵ οἰνωμένοι διάκεινται, καὶ 10 

ἡδὺ ἡ νεότης. οἵ δὲ μελαγχολικοὶ τὴν φύσιν ἀεὶ δέονται 
ἰατρείας" καὶ γὰρ τὸ σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὰ τὴν 
κρᾶσιν, καὶ ἀεὶ ἐν ὀρέξει σφοδρᾷ εἰσίν. ἐξελαύνει δὲ ἡδονὴ 
λύπην ἥ τε ἐναντία καὶ ἡ τυχοῦσα, ἐὰν ἡ ἰσχυρά" καὶ διὰ 

1 ταῦτα ἀκόλαστοι καὶ φαῦλοι γίνονται. αἵ δ᾽ ἄνευ λυπῶν 15 
2 Ε) ς ΄ ξ " . » ΄ ςς; ᾿ 

οὐκ ἔχουσιν ὑπερβολήν. αὗται δὲ αἵ τῶν φύσει ἡδέων καὶ 

εὐ κατὰ συμβεβηκός. λέγω δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἡδέα 
τὰ ἰατρεύοντα (ὅτε γὰρ συμβαίνει ἰατρεύεσϑαι τοῦ ὑπο- 
μένοντος ὑγιοῦς πράττοντός τι; διὰ τοῦτο ἡδὺ δοκεῖ εἶναι), 
φύσει δ᾽ ἡδέα, ἃ ποιεῖ πρᾶξιν τῆς τοιᾶσδε φύσεως. 30 

3 πὰ ᾽ γδ.λ ξεν }] φ’ριν ᾿ }] Ὁ - - ς -“ 8 οὐκ ἀεὶ δ᾽ οὐθὲν ἡδὺ τὸ αὐτὸ διὰ τὸ μὴ ἁπλῆν ἡμῶν 
εἶναι τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ ἐνεῖναί τι καὶ ἕτερον, καϑὸ φϑαρτά, ὥστε 

ἄν τι ϑάτερον πράττῃ: τοῦτο τῇ ἑτέρᾳ φύσει παρὰ φύσιν, ὅταν 
δ᾽ ἰσάξῃ. οὔτε λυπηρὸν δοκεῖ οὔϑ᾽ ἡδὺ τὸ πραττόμενον᾽ ἐπεὶ 

εἴ του ἡ φύσις ἁπλῆ εἴη, ἀεὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ἡδίστη ἔσται. 35 

1164, 8. ἑαυτοῖς Π3 Η6ὶ. . αὐτοῖσ ἐς ἃ ! ὅ. βλαβεραὶ Π5 Ὶ 
ἑτέραν ΚΡ ᾿Α1ὰ. ν, ἕτερον ΜΡ, ἑτέρας Αὐ., ἕτερα ο. 6. Α΄. [{6. χαί: 
φωσιν γ6] χαιρήσουσιν οἱ. ᾿σοτδθϑ ! 8. καὶ δαα. ΜῈ Η6]. Ατν. 
(μυτα τϑοῖθ ἀπο) {|10. διάκεινται δπΐθ ὥσπερ ΠῸῈ ΗδΙ. 11. 
ἀεὶ ροβὺ δέονται Π᾿ (ἴογβ. τϑοΐθ) {| 12. ϑεραπείας Π3 ἨδΒΙ. ἐλοτλν α ταὶ 
διαῦ ἰατρείαισ ὑγ. ΚΡ, ἑἐατρεέας ὁ. 6. ἀπ. Ατ. οὖ οοιτ.ἦ ἈΡ 1 
λύπης ΓΜΌῸΟΣΡ ΑἸΙὰ. λυ. ! 17. λέγω -- συμ ΜῊΝ ΟἿ. τὐν, 
6. 6. 884. Ηδ6]. Ατ. [{19. ἡδὺ ρΡοβὺ δοκεῖ Ὁ 



να κῶρ τὰ. 

112 Η. ιτῦ. 1164, 26 -- Θ. 1. 11ὅδω, 14. 

διὸ ὁ ϑεὸς ἀεὶ μίαν καὶ ἁπλῆν χαίρει ἡδονήν" οὐ γὰρ μόνον 
κινήσεώς ἐστίν ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ ἀκινησίας, καὶ ἡδονὴ 
μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἐστὶν ἢ ἐν κινήσει. μεταβολὴ δὲ πάντων 
γλυκύτατον, κατὰ τὸν ποιητήν, διὰ πονηρίαν τινά᾽ ὥσπερ 

80 γὰρ ἄνϑρωπος εὐμετάβολος ὃ πονηρός; καὶ ἡ φύσις [[ἡ]] δεο- 

μένη μεταβολῆς" οὐ γὰρ ἁπλῆ οὐδ᾽ ἐπιεικής. 
περὶ μὲν οὖν ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας καὶ περὶ ἡδονῆς 

καὶ λύπης εἴρηται, καὶ τί ἕκαστον καὶ πῶς τὰ μὲν ἀγαϑὰ 
αὐτῶν ἐστιν τὰ δὲ κακά᾽ λοιπὸν δὲ καὶ περὶ φιλίας ἐροῦμεν. 

Θ. 

1185 8 μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελϑεῖν. ἔστι 
γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς, ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν 

5 βίον. ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ᾽ ἂν ξῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαϑὰ 
πᾶντα (καὶ γὰρ πλουτοῦσιν καὶ ἀρχὰς καὶ δυναστείας κεκτη- 
μένοις δοκεῖ φίλων μάλιστ᾽ εἶναι χρεία τί γὰρ ὄφελος τῆς τοιαύ- 

ἄιφξεωννοί ἢ ί τ ΟΣ ΩΝ ἢ 
της εὐἑτηρίας ἀφαιρεϑείσης εὐξρ ἤεδίας, ἣ γἱνέται μάλιστα καὶ 

5.48 γϑ τε κα σι ΝΣ ι ἶΝ μιν Ἢ ᾿ ΄ 
ἐπαινετωτάτη πρὸς φίλους; ἢ πῶς ἂν τηρηϑείη καὶ σῴζοιτο 

10 ἄνευ φίλων; ὅσῳ γὰρ πλείων. τοσούτῳ ἐπισφαλεστέρα)᾽ ἐν 
πενίᾳ τὲ καὶ ταῖς λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην οἴονται καταφυ- 
᾿γὴν εἶναι τοὺς φίλους" καὶ νέοις δὲ πρὸς τὸ ἀναμάρτητον καὶ 

πρεσβυτέροις πρὸς ϑεραπείαν καὶ τὸ ἐλλεῖπον τῆς πράξεως 

δι᾿ ἀσϑένειαν βοηϑείας τοῖς τὲ ἐν ἀκμῇ πρὸς τὰς καλὰς πράξεις" 

29. γλυκύ, οὖ ἸορίδαΣ οὐ ἃρυᾶὰ ρθη Ῥοὸύδιη οἴαύιτα 
(δ Οὐ. 2384) οὐ ἘςΦΊΕ, 12884, 10. Βμοῦ, 1871, 28, τηρ' 
8.5 (ἴονβ. σϑοίθὺ || 80. ὁ 560]. ϑρθῃρθὶῖαβ (ρϑυρθσϑμ) [ἡ ρΡοϑβὺ 

καὶ οἴ, ΠΗ || ἡ ρῬοϑὺ φύσις «αὺ βΒοοϊυαδοπάθτα δαῦ ἴῃ ἡμῶν ταὰ- 
ἰαπᾶθτα 6886 οἱ. Βαββουίαβ: ἔογῦ. πο ΠΠυα, βοᾷ ποὺ ρυϑοβίδῦ [} 
82. περὶ μὲν -- - 84, ἐροῦμεν βοοΙπάομαα, 6886 οἱ. Α8ρ. ν6] 8}1 
δ. Α5ρ., 566]. Βχ. [[|. 84. καὶ οχα. ΓΚΡῸΟΡ Ηβ]. Ατ. || ἐροῦμεν ὁ. Ο. 
Η56]. Αὐ.,. ἐστιν εἰπεῖν καὶ ποῖόν τι καὶ τίς ὃ φίλος Π᾿ ἘῪ. 

110. γΠ|: ΚνΟΡ --- Π', Γ ΜΡ ΑἸὰ. -ὸ Π3. 

Ὁ 

Θ 

το 

ἊΨ ἀπ ΝΜ σοι ααοοο 

11ὅδα, ὅ. ἂν ἕλοιτο ΜΡ ΑἸά. Αβρ. Η6]. ἢ 11. δὲ Τατπθ- 
Ὅα5} 12. δὲ] δεῖ ὩΡῸΡ {| 14. βοήϑεια Η5Μ0, βοηϑεῖ Ῥατ. 1417 
ΒΚ. Εν. Εν. οὐ ρυ. ΝΡ (οῦχ. τοῦ. 



οὐκαῤ.1. ϑίζα. “““4--4 ὃν ἀεένμδο τ: ΓΝ 

ΕἸ ΕΣ ΣΙ πε 
ἜΡΩΣ 

ε ἂρ ετῇ σὸς; τότες Δ Δα χοὶ εξ μων, υμοκεολκαίεοκια, "Ὁ ἐς 

“νιασικαζι, ἕως ζει “τς “4... ΖΕ, τς; απὸ τνεσεσῶε 

"ας καΖε ἢ φ, Δ. (ΖΓ. 7. 5). ὁτωε (ΖΞ εἰφ»πα. ἃ ὅς 



Πῶς λν 

Γ Γ᾿ τσοὺ Ἐς Τὰν Ὁ 

᾿ “4. ω- ἐξ. Ζα “79 ;ςς5σσνσνν! Ἴ 7 



Θ. 1. ιτι1δδω, 16 -- 2. 1166, ὅ. 118 
) 

σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω. 15 
- - ’ 

5 χαὶ γὰρ νοῆσαι καὶ πρᾶξαι δυνατώτεροι. φύσει τε ἐνυπάρχειν 
- κι Α -“ 

ἔοικεν πρὸς τὸ γεγεννημένον τῷ γεννήσαντι [καὶ πρὸς τὸ γεννῆ- 
σαν τῷ γεννηϑέντι], οὐ μόνον ἐν ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ἐν ὄρνισι 

Π ᾽ “ χρὸ ᾿ Ε ’ Π " ς Π }} 

καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἕῴων,. καὶ τοῖς ὁμοεϑνέσι πρὸς ἀλ- 

ληλα;, καὶ μάλιστα τοῖς ἀνθρώποις. ὅϑεν τοὺς φιλανθρώπους 30 
- ᾿, »"» ι 7 “ὦ σρρεκέζωια. ς “ὦ 

ἐπαινοῦμεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ἐν ταῖς πλαναιφ ὡς οἰκεῖον 
[χ » ᾿] ’ ᾿ ΡΩ Α κι ᾿ ΄ 

. ἅπας ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ καὶ φίλον. ἔοικεν δὲ καὶ τὰς πὸ- 

λεις συνέχειν ἡ φιλία, καὶ οἵ νομοϑέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν 
μ᾿ ΄ [χὰ ΄ - 

σπουδάζειν ἢ τὴν δικαιοσύνην" ἡ γὰρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῇ 
΄ 

φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλιστα ἐφίενται καὶ τὴν στά- 36 
3 

σιν ἔχϑραν οὖσαν μάλιστα ἐξελαύνουσιν. καὶ φίλων μὲν ὄντων 
οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δ᾽ ὄντες προσδέονται φιλίας, 

5 καὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ. οὐ μόνον 
δ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀλλὰ καὶ καλόν᾽ τοὺς γὰρ φιλοφίλους 
ἐπαινοῦμεν, ἥ τε πολυφιλία δοκεῖ τῶν καλῶν ἕν τι εἶναι, 80 

ἣ ἣν κ 2 ᾿ ϑ᾿ ω ᾿} Ἁ " 
καὶ ἔνιοι τοὺς αὐτοὺς οἴονται ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ φίλους. 

β διαμφισβητεῖται δὲ περὶ αὐτῆς οὐκ ὀλίγα. οἷ μὲν 2 
γὰρ ὁμοιότητά τινα τιϑέασιν αὐτὴν καὶ τοὺς ὁμοίους φίλους, 
ὅϑεν τὸν ὅμοιόν φασιν ὡς τὸν ὅμοιον, καὶ κολοιὸν ποτὶ κο- 
λοιόν, καὶ τὰ τοιαῦτα᾽ οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας κεραμεῖς πάντας 86 

“τοὺς τοιούτους ἀλλήλοις φασὶν εἶναι. καὶ περὶ αὐτῶν τούτων τιδὸν 

ἀνώτερον ἐπιζητοῦσιν καὶ φυσικώτερον, Εὐριπίδης μὲν φάσκων 
ἐρᾶν μὲν ὄμβρου γαῖαν ξηρανϑεῖσαν, ἐρᾶν δὲ σεμνὸν οὐρανὸν 
πληρούμενον ὄμβρου πεσεῖν ἐς γαῖαν, καὶ Ἡράκλειτος τὸ 

τροῦε κα »ρτ 

ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἂρ- 

117. πρὸς -- καὶ οἴη. ΚΡ, καὶ 5601. Οδβδιθουαβ ΕἾ. [[πρὸς 
(πρὸς οπι. ΑἸὰ.) --- γεννηϑέντι δαά. ΚΡΟΪ ΑἸά, Ατ΄., οτὰ. 6, 6. 
Αβρ. εὖ Ηδ8]., 8601. Οδβαι θοπαβ ΕὙ. { 18. ὀρνέοις ΜΡ» ΑἸΑά. ἢ 36. 
ἔχϑραν ΚΡ ΗΘΙ]., ἐχϑρὰν οϑῦ. ΑΥ. ἢ 29. δ᾽] δὲ Α1α. Ηδ6]., τε τ ΟΡ ἢ 
φιλοφίλους ΓῚ ΑἸὰ. Η6]. Ατ., φάους οφὗ. {[ 31. καὶ ἔνιοι ΓΜ 
ΗΘ]. Ατ. (ἢ), ἔτι καὶ ἔνιοι ΑἸὰ., καὶ ἔτι ΠῚΤΙΡ || 84. ποτὶ] παρ 
ΤΡ, παρὰ 05 ῃ 86. τὰ] ὅσα Π5 Ηδ]. ΒΚ. Βγ. || 1166}, 4. εἰς Π' 
ΑἸὰ, Βσ. (ούσοόσθ ὑγρορτ.). 



1τ4 Θ. 2. τἱδόν, 6.1- 11660, 81: 

μονίαν καὶ πάντα κατ᾽ ἔριν γίνεσθαι" ἐξ ἐναντίας δὲ τούτοις 
ἄλλοι τε καὶ ᾿Εμπεδοχλῆς, τὸ γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου ἐφίε- 
σϑαι. τὰ μὲν οὖν φυσικὰ τῶν ἀπορημάεων ἀφείσϑω (οὐ γὰρ 

. οἰκεῖα τῆς παρούσης σκέψεως)" ὅσα δέ ἐστιν ἀνθρωπικὰ καὶ 
ἀνήκει εἰς τὰ ἤϑη καὶ τὰ πάϑη. ταῦτα ἐπισκεψώμεϑα. οἷον 
πότερον ἐν πᾶσιν γίνεται φιλία ἢ οὐχ οἷόν τε μοχϑηροὺς ὃν- 
τας φίλους εἶναι. καὶ πότερον ἕν εἶδος τῆς φιλίας ἔστιν ἢ 
πλείω. οἱ μὲν γὰρ ἕν οἰόμενοι, ὅτι ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον 

καὶ τὸ ἧττον, οὐχ ἵκανῷ πεπιστεύκασι σημείῳ" δέχεται γὰρ 
1 τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον καὶ τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. [εἴρηται δ᾽ 

ὑπὲρ αὐτῶν ἔμπροσϑεν.] .““Ἐ7.2Ὁ 

τάχα δ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερὸν γνωρισϑέντος τ' 
τοῦ φιλητοῦ" δοκεῖ γὰρ οὐ πᾶν φιλεῖσϑαι ἀλλὰ τὸ φιλητόν, 
τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀγαϑὸν ἢ ἡδὺ ἢ χρήσιμον. δόξειε δ᾽ ἂν χρή- 
σιμὸν εἶναι δι᾽ οὗ γίνεται ἀγαϑόν τὶ ἢ ἡδονή, ὥστε φιλητὰ 
ἂν εἴη τἀγαϑόν τε καὶ τὸ ἡδὺ ὡς τέλη. πότερον οὖν τἀγαϑὸν 
φιλοῦσιν ἢ τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν; διαφωνεῖ γὰρ ἐνίοτε ταῦτα. 
ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὸ ἡδύ. δοκεῖ δὲ τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν φι- 
λεῖν ἕκαστος. καὶ εἶναι ἁπλῶς μὲν τὸ ἀγαθὸν φιλητόν. ἑκάστῳ 

85 δὲ τὸ ἑκάστῳ. φιλεῖ δὲ ἕχαστος οὐ τὸ ὃν αὑτῷ ἀγαϑὸν ἀλλὰ 
τὸ φαινόμενον. διοίσει δ᾽ οὐδέν" ἔσται γὰρ τὸ φιλητὸν φαί- 
γόμενον. τριῶν δὴ ὄντων δι᾽ ἃ φιλοῦσιν, ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ἀψύ- 8 
χῶν φιλήσει οὐ λέγεται φιλία. οὐ γὰρ ἔστιν ἀντιφίλησις. οὐδὲ 
βούλησις ἐκείνων ἀγαϑοῦ (γελοῖον γὰρ ἴσως τῷ οἴνῳ βούλεσθαι 

80 τἀγαϑά, ἀλλ᾽ εἴπερ σῴζεσθαι βούλεται αὐτόν. ἵνα’ αὐτὸς 
ἔχῃ)" τῷ δὲ φίλῳ φασὶ δεῖν βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐκείνου ἕνεκα. 

“1 

1 . 

2 φΦ 

το 

8. παρείσϑω ΜΌΝ», παραφείσϑω ΑἸὰ. || 16. τὸ ἧττον μοὶ 
ἧττον ΤΙΡῸ Ὁ {[|εἴρηται --- 16. ἔμπροσθεν 860]. ᾿Πγ. (ἴογβ. τϑοῦβϑ) ἢ 
117. περὶ αὐτῶν φοβὺ φανερὸν ΜΡ ΑἸᾶ. || 20. φιλητὸν ΚΌΤΙΡ 
Εν. [{21. ἂν εἴη] εἶναι ΚΡ Εν, 28. αὐτὸ ροεὺ ηδὺ δαὰ. ΠΗ ΟΡ Ὁ |} 
δὲ] δὲ καὶ ΠῚ [{217. δὴ ϑρθηρο!αθ, δ᾽ ΓΠ ΔΑἸά, ΗἨδϑ]. ΒΚ. Ῥύ. 
Ἐν. δι οἷἱϊ. ΚΡ, 860]. Εν. Ἔχ, (ογβ. σϑοῦθ), ο. ο. δᾶᾷ. δὶ. 
ΑΥ. {| ἐπὶ] ἐν ΚΡ ΜΡ ΑἸά. Ἠθ]. (Ὁ) || 29. ἐκείνοις ϑρθηρθαβ, ἕκεί- 
νῶν ζἕνεκαδ οἱ. Βγ. || ἀγαϑοῦ 560]. (Ὁ) ϑ'΄οΔ ΠΡ Υ. β 
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Θ: ἃ. 11δὅὈ, 832 --- 8. 11ὅθ8. 24. 11 

τοὺς δὲ βουλομένους οὕτω τἀγαϑὰ εὔνους λέγουσιν, ἐὰν μὴ τὸ 
- αὐτὸ καὶ παρ᾽ ἐκείνου γίνηται" εὔνοιαν γὰρ ἐν ἀντιπεπονϑόσιν 
4 φιλίαν εἶναι. ἢ προσϑετέον μὴ λανθάνουσαν: πολλοὶ γάρ εἰσιν 

ΕΣ 3 δ ΄ ς ’ ᾿ - Ἵ εὖνοι οἷς οὐχ ἑωράκασιν, ὑπολαμβάνουσι δὲ ἐπιεικεῖς εἶναι ἢ 
χρησίμους" τοῦτο δὲ τὸ αὐτὸ κἂν ἐκείνων τις πάϑοι πρὸς τοῦ- 
τον. εὖνοι μὲν οὖν οὗτοι φαένονται ἀλλήλοις" φίλους δὲ πῶς 
ἄν τις εἴποι λανθάνοντας ὡς ἔχουσιν ἑαυτοῖς; δεῖ ἄρα εὐνοεῖν 
ἀλλήλοις καὶ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ μὴ λανθάνοντας δι᾽ ἕν τι τῶν 
εἰρημένων. 

" διαφέρει δὲ ταῦτα ἀλλήλων εἴδει᾽ καὶ αἵ φιλήσεις 
ἄρα καὶ αἵ φιλίαι. τρία δὴ τὰ τῆς φιλίας εἴδη, ἰσάριϑμα 
τοῖς φιλητοῖς᾽ καϑ᾽ ἕκαστον γὰρ ἔστιν ἀντιφίλησις οὐ λανϑά- 
γουσα. οἱ δὲ φιλοῦντες ἀλλήλους βούλονται τἀγαϑὰ ἀλλήλοις 

διος. ζύργ  ρρ πίε νυ ξοι σιιραζα ὩΣ δ. ν ΄ ν - γ2 4: 
ταύτῃ ἣ φιλοῦσιν. οἵ μὲν οὖν διαΐτο χρήσιμον φίλουντες ἀλλη- 

9 ἐσι πέψιν έᾳ. 
λους οὐ κα αὐξοὺς φιλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἧ γίνεταί τι αὐτοῖς παρ᾽ 
ἀλλήλων ἀγαϑόν᾽" ὁμοίως δὲ καὶ οἱ δι’ ἡδονήν. οὐ γὰρ τῷ 
ποιούς τινας εἶναι ἀγαπῶσι τοὺς εὐτραπέλους, ἀλλ᾽ ὅτι ἡδεῖς 
αὑτοῖς. οἵ τε δὴ διὰ τὸ χρήσιμον φιλοῦντες διὰ τὸ αὑτοῖς 

ἀγαϑὸν στέργουσι, καὶ οἱ δι’ ἡδονὴν διὰ τὸ αὑτοῖς ἡδύ, καὶ 
οὐχ ἧ ὃ φιλούμενός ἐστιν ζὕσπερ ἐστίν). ἀλλ᾽ ἧ χρήσιμος ἢ 
ἡδύς. κατὰ συμβεβηκός τε δὴ αἵ φιλίαι αὗται εἰσίν᾽ οὐ γὰρ ἧ 
ἔστιν ὅσπερ ἐστὶν ὃ φιλούμενος, ταύτῃ φιλεῖται, ἀλλ᾽ ἧ πο- 

8 ρίζουσιν οἱ μὲν ἀγαϑόν τι οἱ δ᾽ ἡδονήν. εὐδιάλυτοι δὴ αἵ τοι- 
αὗται εἰσίν. μὴ διαμενόντων αὐτῶν ὁμοίων" ἐὰν γὰρ μηκέτι 
ἡδεῖς ἢ χρήσιμοι ὦσιν. παύονται φιλοῦντες. τὸ δὲ χρήσιμον οὐ 
διαμένει, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλο γίνεται. ἀπολυϑέντος οὖν δι᾽ 
ὃ φίλοι ἦσαν. διαλύεται καὶ ἡ φιλία, ὡς οὔσης τῆς φιλίας 

4 πρὸς ἐκεῖνα. μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς πρεσβύταις ἡ τοιαύτη δὸο- 

82. ἂν ΚΡΝν ΑἸ4., κἂν Ατ. Τυθμ θ᾽ θη θυσία (ἴογβ. τϑοίθ) ἢ} 
11ὅθ8, 1. δὲ ΟΡ ΑΥν,, γὰρ ΓΙ ΜΡ, γάρ ἐστιν Α]α., ἄρα (. 6. δὴ) 
Ηδ]. ἢ εἴδη τὰ (τὰ οπι. Α14.) τῆς φιλίας Π5 ἢ 16. ὅσπερ ἐστίν 
αὐᾷ. Βοιϊἐχίαβ ἢ 18. περ} ποτέ ΤΤΜΡΟν ΑἸ. || 22. ἄλλο ροβὺ 
γίγνεται Π53}| 234. δοκεῖ ροβὺ 25. φιλέα ΤΟ ΑἸαά, 

8ῦ 

11θ8 

ὅ 
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110 Θ. 8. 11δὅθω, 2 --- 4, 1186}, 10. 

85 κεῖ φιλία γίνεσϑαι (οὐ γὰρ τὸ ἡδὺ οἵ τηλικοῦτοι διώκουσιν 
Ε] Α Α 2 - 3 - ᾿ [χὰ Α ἀλλὰ τὸ ὠφέλιμον), καὶ τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ νέων ὅσοι τὸ 
συμφέρον διώκουσιν. οὐ πάνυ δ᾽ οἵ τοιοῦτοι οὐδὲ συξῶσι μετ᾽ 
ἀλλήλων. ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ εἰσὶν ἡδεῖς᾽ οὐδὲ δὴ προσδέονται 

τῆς τοιαύτης ὁμιλίας, ἐὰν μὴ ὠφέλιμοι ὦσιν᾽ ἐπὶ τοσοῦτον 

80 γάρ εἰσιν ἡδεῖς ἐφ᾽ ὅσον ἐλπίδας ἔχουσιν ἀγαϑοῦ. εἰς ταύ- 
τας δὲ καὶ τὴν ξενικὴν τιϑέασιν. ἡ δὲ τῶν νέων φιλία δι᾽ 
ἡδονὴν εἶναι δοκεῖ᾽ κατὰ πάϑος γὰρ οὗτοι ξῶσιν, καὶ μάλιστα 
διώκουσιν τὸ ἡδὺ αὑτοῖς καὶ τὸ παρόν᾽ τῆς ἡλικίας δὲ μετα- 

πιπτούσης καὶ τὰ ἡδέα γίνεται ἕτερα. διὸ ταχέως γίνονται 
᾿ ἤ δ , -" ς -»ὝἬ ςε 

86 φίλοι καὶ παύονται" ἅμα γὰρ τῷ ἡδεῖ ἡ φιλία μεταπί- 

11586ν πτει, τῆς δὲ τοιαύτης ἡδονῆς ταχεῖα ἡ μεταβολή. καὶ ἐρω- 
; ἀρ ΩΣ λεὺς ᾿ ΄ . ᾿ ᾽.ς ν᾿ Α ι 
τικοὶ δ᾽ οἱ νέοι᾽ κατὰ πάϑος γὰρ καὶ δι΄ ἡδονὴν τὸ πολὺ 

τῆς ἐρωτικῆς" διόπερ φιλοῦσι καὶ ταχέως παύονται, πολλά- 
κις τῆς αὐτῆς ἡμέρας μένάπίπνονξεξ: συνημερεύειν δὲ καὶ 

5 συζῆν οὗτοι βούλονται" γίνεται γὰρ αὐτοῖς τὸ κατὰ τὴν 

φιλίαν οὕτως. 
4 τελεία δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν ἀγαϑῶν φιλία καὶ κατ᾽ ἀρετὴν ὁ 

ς ΄ὔ τ ι 3 ΝΆ "6 ΄ 2 ΄ ξ 
ὁμοίων. οὗτοι γὰρ τἀγαϑὰ ὁμοίως βούλονται ἄλληλοις ἢ 

ἀγαϑοί, ἀγαϑοὶ δέ εἰσιν καϑ᾽ αὑτούς" οἵ δὲ βουλόμενοι τἀγαϑὰ 
10 τοῖς φίλοις ἐκείνων ἕνεκα μάλιστα φίλοι (δι΄ αὑτοὺς γὰρ 

[χ ᾿ ᾿ Ε] . ΤῊ 53 ς , 
οὕτως ἔχουσιν, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός)" διαμένει οὖν ἡ τού- 

τῶν φιλία ἕως ἂν ἀγαϑοὶ ὦσιν, ἡ δ᾽ ἀρετὴ μόνιμον᾽ καὶ ἔστιν 
ἀν ς ἕω: 1 Ὁ ᾿ ᾿ Ἢ ἀν ΤᾺ 2 , ᾿ 
ἑκάτερος ἁπλῶς ἀγαϑὸς καὶ τῷ φίλῳ. οἱ γὰρ ἀγαϑοὶ καὶ 

ἁπλῶς ἀγαϑοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι. ὁμοίως δὲ καὶ ἡδεῖς" 
᾿ ν ς “ . , δ -“ Η 2 ΄ ᾿ δι 

16 καὶ γὰρ ἁπλῶς οἵ ἀγαθοὶ ηδεῖς καὶ ἀλλήλοις" ἕκαστῳ 
γὰρ καϑ'᾿ ἡδονήν εἶσιν αἱ οἰκεῖαι πράξεις καὶ αἷ τοιαῦται, 

οι 

26. καὶ νέων 560]. ΟἸΐαπῖαϑ ἢ 27. οὐδὲ οτα. ΤῦῸΡ, ο. ὁ. δαᾷ. 
ΗΒ]. || 28. δὴ Ῥοϑὺ προσδέονται Μῦ, οτῃ. ΚΡ, 560]. ΕἾ, Ε 80. εἰς 
-- 81. τυϑέασιν 8560]. ΒΗ τ. {1166}, 5. δ᾽] γ0. γὰρ Δ5ρ. 8. τοῖς 
ἐρωτικοῖς ΜΡ οὔ τ. 1. 8. Αβρ. 6. “τὴν οτὰ. ΡΜ ΑἸά, ΒΚ. ἢ" 8 
ὁμοίως ἀλλήλοις βούλονται Μμ", βούλονται σὺν ἀλλήλοις κυ Ι, 9. 
ἀγαϑοὶ δέ οἵα. 1 ον Π 16. οἷ᾽ γὰρ ἀγαϑοὶ ἁπλῶς καὶ ἡδεῖς ἀλ- 
λήλοις Τῷ ΑἸὰ, Ηδ], 





φ. δίοι ᾿ ες: ; ΠΝ, ΠΉΣΞ που ᾿ τάν Ἶ : ι τὰ . ἜΣ 

ΞΞΞΞ ΘΕ Άπ πε: 2. γμηρτηῆ Απέτα κυρ δὶ ἡρίφε τριλιχήγμροι. 
αν οὐ είζανεος 755: οἱ“ πάκα «“ἰα δε" 

ἊΝ τ ὁ ὐλβλααραρληῆν ω » ὃ : - ριον - 

5 ποτ Σ τος δὴ ὁ δπκῥανσρν ἐᾷ ὝΘΆΣ 

3 Ἀκ ο.. 2 ζζωι. «2.:ε 23 .“5 Ἅι. ΤΡ Ὦ κά Ἀειεσν"“ΠἌο εεέ-: ς ἐ2 ταν δος αὔτ 20 τ τος άκα, φ' ἠδ ξ αν οοΣ “τἀν ίς, 7 ἀρνοον ΠυῶνΣ, Ἡ φέρν ν᾽ ὦ. βϑτν σσσα ΓῊΡΣ βάν 



ἢ Θ: Α. 1166}, 117 --- ὅ. 1167, 2. 171 

Γ τῶν ν ἀγαϑῶν δὲ αἵ αὐταὶ ἢ ὅμοιαι. ἡ τοιαύτη δὲ φιλία 
μόνιμος εὐλόγως ἐστίν. συνάπτει γὰρ ἐν αὐτῇ πάνϑ᾽ ὅσα 
τοῖς φίλοις δεῖ ὑπάρχειν. πᾶσα γὰρ φιλία δι᾿ ἀγαϑόν ἐστιν 

ἢ δι᾿ ἡδονήν, ἢ ἁπλῶς ἢ τῷ φιλοῦντι. καὶ καϑ᾽ ὁμοιότητα 

τινά" ταύτῃ δὲ πάνϑ᾽ ὑπάρχει τὰ εἰρημένα καϑ᾽ αὑτούς 
(ταύτῃ γὰρ ὅμοιοι καὶ τὰ λοιπά), τό τε ἁπλῶς ἀγαϑὸν καὶ 
ἡδὺ ἁπλῶς ἐστίν. μάλιστα δὴ ταῦτα φιλητά. καὶ τὸ φιλεῖν 

8 δὲ καὶ ἡ φιλία ἐν τούτοις μάλιστα καὶ ἀρίστη. --- ᾿ σπανίας δ᾽ 
εἰκὸς τὰς τοιαύτας εἶναι ὀλίγοι γὰρ οἱ τοιοῦτοι. ἔτι δὲ προσ- 
δεῖται χρόνου καὶ συνηϑείας᾽ κατὰ τὴν παροιμίαν γὰρ οὐκ 
ἔστιν εἰδῆσαι ἀλλήλους πρὶν τοὺς λεγομένους ὅλας συναναλῶ- 
σαι᾿ οὐδ᾽ ἀποδέξασϑαι δὴ πρότερον οὐδ᾽ εἶναι φίλους. πρὺν ἂν 

9 ἑκάτερος ἑκατέρῳ φανῇ φιλητὸς καὶ πιστευϑῇ. οἵ δὲ ταχέως 
τὰ φιλικὰ πρὸς ἀλλήλους μοιοδυνες βούλονται μὲν φίλοι εἶναι; 

οὐκ εἰσὶν δέ. εἰ μὴ καὶ φιλήτοί, καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν᾽ βούλησις μὲν 
γὰρ ταχεῖα φιλίας γίνεται. φιλία δ᾽ οὔ. 

αὕτη μὲν οὖν καὶ κατὰ τὸν χρόνον καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ 
τελεία ἐστίν, καὶ κατὰ πάντα ταὐτὰ γίνεται καὶ ὅμοια ἕκα- 

ιν τέρῳ παρ᾽ ἑκατέρου. ὅπερ δεῖ τοῖς φίλοις ὑπάρχειν ἡ δὲ 
διὰ τὸ ἡδὺ ὁμοίωμα ταύτης ἔχει (καὶ γὰρ οἵ ἀγαϑοὶ ἡδεῖς 
ἀλλήλοις), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον (καὶ γὰρ τοιοῦ- 

4Ὁι αἵ αὐταὶ ἢ τὺΜν ΑΥ., αἵ αὐταὶ καὶ ΗδϑΙ]., αὗταν ΕΟ 
τοιαῦται ἢ ΓΟΡ ΑἸὰ. || ἡ -- 34. ἀρέστη ΔἸύθγᾶτα ΥΘΟΘΗΒΙΟΏΘΙΗ. 
6880 δηξθοραἀθηξίυτη 11. διαμένει --- 17. ὅμοιαι ἀοσαῖϊῦ Βδβδο- 
σἱὰβ ἢ δὴ Οτξαπῖτ ἢ 18. μόνιμος] τελεία γ6] 5[1Ώ1}6 απϊὰ οἱ. Ἐν. ᾿ 
19. τοῖς φίλοις Ροβὺ δεῖ Π5 || πᾶσα -- 38. ἐστίν 5601]. Βγ. {21. 
αὑτὸ Μῦ, αὑτὰ Μαυτοίυξ (μοπ τοῦθ) |} 22. εἷαύτῃ -- λοιπά 5θο]ὰ- 
ἀομᾶδ 6886 οἱ. Μαυτθξαβ Ι γὰρ ὅμοιοι Τ' ΚΡ ̓ Ἀ8ρ.» γὰρ ὅμοια ο. ο. 
οὐ Ηδ6].(Ὁ) οὐ Ατὐ, ΒΚ. ᾿σ. τὴ ἐθχία, δὲ ὅμοια γ. 1. ἂρ. Α8Ρ. 
98. ἡδύ ροϑὲ ἁπλῶς ΤΡῸν ἢ δὲ ΜΡῸν ΑἸά. ΑΥ. ΒΙκ. Ἐν. ΒπῚ 
24, ἀκτὰς ἡ οἱ. Βχ. (ἔογβ. γϑοίθ), δὲ «(δὴν 8ι ϑαβθχη. [| 27. συναλῶσαι 
τὴ Ηβ]. ὑ ||. 28. δεῖ ΓῚΝν, δὲ Οὗ ἢ ἂν δά. ΟΥ {[{.82. γὰρ] 
οὖν Π' Εν. { {[ 84. ταὐτὰ Ματοίαβ δὲ γἱοίουϊαϑ (αι τηρ. ΑἸα]- 
ὨδΘ ΔΙΟΠΔΟΘΗΒΙ8), ταῦτα ΠῚ,» ἨΘΙ]. ΑΥ. .. 1. Π’ Ι δ ὅμοια ΓΤ Ατ., 
ὁμοία ΠΉΣΝ᾽ ΑἸά. Ηδ]. [| 11ὅτα, 2. ἡ ΤΆΜΙΘΒαΒ," οἵ ΠΗ Νὺ 
ΑἸά. Ατ. ἢ οὗτοι Π' {. 
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1τὸ Θ. ὅ. 11δ718, 8 -- 1178, 38. 

τοι ἀλλήλοις οἵ ἀγαϑοῖ). μάλιστα δὲ καὶ ἐν τούτοις αἵ φι- 
᾿ λίαι διαμένουσιν, ὅταν τὸ αὐτὸ γίνηται «παρ᾽ ἀλλήλων, οἷον 
ἢ 5 ἡδονή, καὶ μὴ μόνον οὕτως ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, οἷον 

τοῖς εὐτραπέλοις. καὶ μὴ ὡς ἐραστῇ καὶ ἐρωμένῳ. οὐ γὰρ 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἥδονται οὗτοι, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὁρῶν ἐκεῖνον, ὃ 

. δὲ ϑεραπευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐραστοῦ" ληγούσης δὲ τῆς ὥρας 
ἐνίοτε καὶ ἡ φιλία λήγει (τῷ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἡδεῖα ἡ 

1 ὄψις, τῷ δ᾽ οὐ γίνεται ἡ ϑεραπεία)" πολλοὶ δ᾽ αὖ διαμέ- 
νουσιν, ἐὰν ἐκ τῆς συνηϑείας τὰ ἤϑη στέρξωσιν, ὁμοήϑεις 
ὔντες. οἵ δὲ μὴ τὸ ἡδὺ ἀντικαταλλαττόμενοι ἀλλὰ τὸ 
χρήσιμον ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς καὶ εἰσὶν ἧττον φίλοι καὶ δια- 
μένουσιν. οἷ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ὄντες φίλοι ἅμα τῷ συμ- 

’ ΄ »» ᾽ ᾿ " ΄ 3 , 9 ᾿ » 

τὸ φέροντι διαλύονται" οὐ γὰρ ἀλλήλων ἦσαν φίλοι ἀλλὰ τοῦ 

λυσιτελοῦς. -- δι᾿ ἡδονὴν μὲν οὖν καὶ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ 
φαύλους ἐνδέχεται φίλους εἶναι ἀλλήλοις καὶ ἐπιεικεῖς 
φαύλοις καὶ μηδέτερον ὑποιωοῦν, δι᾽ αὑτοὺς δὲ δῆλον ὅτι 
μόνους τοὺς ἀγαϑούς" οἱ γὰρ κακοὶ οὐ χαίρουσιν ξαυτοῖς. εἰ 

ΓῚ «39 μή τις ὠφέλεια γίνοιτο. --- καὶ μόνη δὲ ἡ τῶν ἀγαϑὼν 3 
τ Ὑ φιλία ἀδιάβλητος ἐστίν" οὐ γὰρ δάδιον οὐδενὶ πιστεῦσαι περὶ 

τοῦ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὑπ᾽ αὐτῶν δεδόκιμασμένου. καὶ τὸ πι- 
στεύειν ἐν τούτοις, καὶ τὸ μηδέποτε ἂν ἀδικῆσαι, καὶ ὅσα 
ἄλλα ἐν τῇ ὡς ἀληϑῶς φιλίᾳ ἀξιοῦται. ἐν δὲ ταῖς ἑτέραις 

5 οὐδὲν κωλύει τὰ τοιαῦτα γίνεσϑαι. --- ἐπεὶ δὲ οἵ ἄνϑρωποι, « 
λέγουσιν φίλους καὶ τοὺς διὰ τὸ χρήσιμον, ὥσπερ αἵ πόλεις 
(δοκοῦσι γὰρ αἵ συμμαχίαι ταῖς πόλεσι γίνεσϑαι ἕνεκα τοῦ 

, ᾿ ῃ 9. ες . 3 , , - 
συμφέροντος). καὶ τοὺς δι᾿ ἡδονὴν ἀλλήλους στέργοντας. ὥσ- 

8. οἵ ΜΌΝ ΑἸἹά. Ηδ]., οι. ΠῚΤ || 4, μένουσιν Π᾿ [|| 
αὐτὸ ὁ. ὁ. Ηδ]., ἴσον Π" Ατ. 1. ἐρῶν ΜΡ ΑἸά.,, ὁρῶν ὁ. ο. 
Ηδ6]. Ατ. [|. 9. ἐνέοτε 866]. Βσ. 1 οὐκ {ἔτι ἔστιν Ατν. Οοτδθ8, 
οὐκέτι. Βν. ἡδεῖα ροβὺ ἡ ὄψις Π᾿ ᾿ 18. ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς 
βθοϊυάθηᾶδ 6856 οἱ. βαβριῃ. [ 14. δὲ] γὰρ οἱ. ὅαβθμι. [|17. εἶναι 
Ῥοβὺ ἀλλήλοις Π᾿ ΚΡ ΕὟ. ||. 22. ὑπ᾽ αὐτοῦ ΓΊῚ,» ΕῪ,, ὑφ᾽ αὑτοῦ 
ΚΡ 1 24. ἑτεραίαις ΚΡ, ἄλλαις ἑταιρίαις Ο" ΑἸά4., ἄλλαις Τ,», 
ἑτέραις αὐ ἄλλαις Γ' Ατ., ἑτέραις ὁ. ὁ. Ηδ]. ᾿| 28. δὲ ΜΡ οἱ, υἱ. 
γιἀοθίαγ, Α8ρΡ. Ηβ]., γὰρ ὁ. 6. Ατ. ΒΚ. Εν. Ἐχ,, οὖν Ζπίηρον. 

[Ὡ 
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“:- εὐώδωμιρε χε έν ποῖ ὁ δε έσαν, τ σας Ἵ 
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᾿ ἜΞΣΊΣΕ: Ὁ ΤΣ ττιοστς ΤΈΣΣ ΕΣ ἜΣΞΞΕΙ 





ἶ Θ. ὅ. 1161; 29 -- 6. 11610, 16. 119 
ΓΥ) 

πὲρ οἱ παῖδες. ἴσως λέγειν μὲν δεῖ καὶ ἡμᾶς φίλους τοὺς 
τοιούτους. εἴδη δὲ τῆς φιλίας πλείω, καὶ πρώτως μὲν καὶ 80 
χυρίως τὴν τῶν ἀγαθῶν ἧ ἀγαϑοί, τὰς δὲ λοιπὰς καϑ᾽ 
ὁμοιότητα᾽ ἧ γὰρ ἀγαθόν τι καὶ ὅμοιον ταύτῃ, φίλοι" 

5 καὶ γὰρ τὸ ἡδὺ ἀγαϑὸν τοῖς φιληδέσιν. οὐ πάνυ δ᾽ αὗται 
συνάπτουσιν, οὐδὲ γίνονται οἵ αὐτοὶ φίλοι διὰ τὸ χρήσιμον 

κ᾿ ᾿ }} ς ΄ 3 Ἁ ΄ ’ κ ᾿ χαὶ διὰ τὸ ἡδύ οὐ γὰρ πάνυ συνδυάζεται τὰ κατὰ συμ- 8ῦ 
ὁ βεβηκός. --- εἰς ταῦτα δὲ τὰ εἴδη τῆς φιλίας νενεμημέ- 6 τιῦτῦ 
νῆς οἵ μὲν φαῦλοι ἔσονται φίλοι δι᾽ ἡδονὴν ἢ τὸ χρήσι- 

ἄκσεῖο δὰ » “Ὁ 9 νὰ δ χοῦ ͵ Εν ΠΤ μον, ταύτῃ ὅμοιοι ὄντες, οἵ δ᾽ ἀγαϑοὶ δι᾿ αὑτοὺς φίλοι" ἡ γὰρ 
2 , τ Η Φ Ἂ - , ἢ ὧν Η ι 
ἀγαϑοί. οὗτοι μὲν οὖν ἁπλῶς φίλοι. ἐκεῖνοι δὲ κατὰ συμ- 

βεβηκὸς καὶ τῷ ὡμοιῶσϑαι τούτοις. ὅ 
Υ͂ ὥσπερ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν οἱ μὲν καϑ᾽ ἕξιν οἱ δὲ κατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν ἀγαϑοὶ λέγονται, οὕτως καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας" οὗ μὲν γὰρ συ- 
ζῶντες χαίρουσιν ἀλλήλο λουρ καὶ καὶ σευρίζουσιν τἀγαϑαά, οἱ δὲ καϑεύ- 

δοντὲς ἢ κεχωρισμένοι τὸ τοῖς τότίοις οὐκ ἐνεργοῦσι μέν, οὕτω δ᾽ 
ἔχουσιν ὥστ᾽ (ἂν) ἐνεργεῖν φιλικῶς" οἵ γὰρ τόποι οὐ διαλύουσι 
τὴν φιλίαν ἁπλῶς. ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν. ἐὰν δὲ χρόνιος ἡ ἀπου- 
σία γίνηται, καὶ τῆς φιλίας δοκεῖ λήϑην ποιεῖν" ὅϑεν εἴρηται 

"᾿ 0 

πολλὰς δὴ φιλίας ἀπροσηγορέα διέλυσεν. 

οὐ φαίνονται δ᾽ οὔϑ᾽ οἵ πρεσβῦται οὔϑ᾽ οἵ στρυφνοὶ φιλικοὶ εἷ- 
ναι᾿ βραχὺ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ τῆς ἡδονῆς, οὐδεὶς δὲ δύναται συ- 

[χ 

" φι 

29. μὲν δεῖ λέγειν ΓΤ,» ΑἸά., δεῖ λέγειν ΜΡῚ 80. καὶ ροβὺ 
μὲν οἵα. ΟΡ ΑΙὰ., ο. ὁ. δαα. Αβρ. Ἦδ]. Ατ. ! 82. ἀγαϑόν τι καὶ] 
ἀγαθῷ τινι οἷ. Οοτδθϑ ! ὅμοιόν τι ταύτη Π᾿ ΚΡ Ε., ὅμοιόν τι 
Κταύτῃν, ταύτῃ οἱ. Ἐχ. (ποη τη8]6) ὁ ἢ 8ὃ. τι ροϑβὺ ἀγαϑόν 8, 
15 ΑΥν. ᾿ 86. διὰ τὸ οὔτι. ΜΡ ΑἸά. Αὐ. ἢ τὰ) ἀλλὰ ΜΡὴῸΡ {|} 
1167, 1. κατανενεμημένης 10 ΟΡ, νενεμημένης ὁ. 6. ΑΒρ. ἢ 8. 
φίλοι οτι. Κ᾿, 5660]. ΒῪ,, ὁ. 6. αὐά. Ηδ6]. οὃ; αὖ νἱάθίαν, ΑΒ8Ρ. "} 
10. ὥστ᾽ (ἂν Οποκρηΐαβ Βν., ὥστε καὶ τ ὥστε κἂν οἱ. Ἐν. ἢ 
ἐνεργεῖν} ἔχευν οἱ. ΕὙ. (μια]οὴ !.12. γίνηται ΚΡ Αβρ., γένηται 
ΤΟΝ ΟΡ ΑἸᾳ. Ηδϑὶ]. ἢ λήϑην δοκεὶ (δοκῆ [Ὁ] Α58ρ.) ποιεῖν ΚΡ Αβρ. 
Ετ., λήϑην ποιεῖν δοκεῖ Οὗ {14 5644. οὐ κ. τ. 1.1 γ᾿ αἀὑδθ δα- 
ποίδθο δὰ 11ὅ88, 1} 16. προσημερεύειν ΚΥ, συνημερεύσειν Μ', 
συνδιημερεύειν Ὁ) Αβρ., συνημερεύειν ὁ. 6. ἮΞΙ. 

Ὁ 



τ" να (κα 

" 

180 Θ. 6. 1101}, 16 --- 7. 1168, 3. 

νημερεύειν τῷ λυπηρῷ οὐδὲ τῷ μὴ ἡδεῖ" μάλιστα γὰρ ἡ φύσις 

φαίνεται τὸ μὲν λυπηρὸν φεύγειν, ἐφίεσϑαι δὲ τοῦ ἡδέος. οἵ 5 
δ᾽ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλους, μὴ συξῶντες δέ, εὔνοις ἐοίκασι 

- μ᾿ 3«ι ν 2 ᾿ Α ς } - 
μᾶλλον ἡ φίλοις. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐστὶν φίλων ὡς τὸ συζῆν" 

80 ὠφελείας μὲν γὰρ οἵ ἐνδεεῖς ὀρέγονται, συνημερεύειν δὲ 
καὶ οἵ μακάριοι" μονώταις μὲν γὰρ εἶναι τούτοις ἥκιστα 
προσήκει. συνδιάγειν δὲ μετ᾽ ἀλλήλων οὐκ ἔστιν μὴ ἡδεῖς 
ὄντας μηδὲ χαίροντας τοῖς αὐτοῖς, ὕπερ ἡ ἕταιρικὴ δοκεῖ 
ἔχειν. 

ἴ μάλιστα μὲν οὖν ἐστι φιλία ἡ τῶν ἀγαϑῶν., καϑάπερ « 
906 πολλάκις εἴρηται. δοκεῖ γὰρ φιλητὸν μὲν καὶ αἱρετὸν τὸ 

ς -“ 5 Ἁ Ἃ ς [4 δ , Ὶ δ᾽ ὦ “-“ ς ᾽ 

ἁπλῶς ἀγαϑὸν ἢ ἡδύ, ἑκάστῳ δὲ τὸ αὑτῷ τοιοῦτον" ὃ ὃ 
2 } - 3 -»" 3 ᾿᾿ - Ρ ᾽ ς " 

᾿ς ἄγαϑος τῷ ἀγαθῷ δι ἄμφω ταῦτα. Ϊ (ἔοικεν δ᾽ ἡ. μὲν φοί- 

1 λησις πάϑει, ἣ δὲ φιλία ἕξει’ ἡ γὰρ φίλησις οὐχ ἧττον 
'ἰδο πρὸς τὰ ἄψυχά ἐστιν, ἀντιφιλοῦσι δὲ μετὰ προαιρέσεως, 

᾿ ς Ἁ 3 9. ΑΛ ᾿ 5 , ᾿ς - 

᾿ ἡ δὲ προαίρεσις ἀφ᾽ ἕξεως). καὶ τἀγαϑὰ βούλονται τοῖς 
φιλουμένοις ἐκείνων ἕνεκα, οὐ κατὰ πάϑος ἀλλὰ καϑ'᾽ ἕξιν κ 
καὶ φιλοῦντες τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαϑὸν φιλοῦσιν" ὃ γὰρ 
ἀγαϑὸς φίλος γινόμενος ἀγαϑὸν γίνεται ᾧ φίλος. ἑκάτερος 

86 οὖν φιλεῖ τε τὸ αὑτῷ ἀγαϑόν, καὶ τὸ ἴσον ἀνταποδίδωσιν 
- Ψ " - ἕ -» ἣξ , ς Γ΄ 

τῇ βουλήσει καὶ τῷ ἡδεῖ λέγεται γὰρ φιλότης ἡ ἰσότης. 

1188. μάλιστα δὴ τῇ τῶν ἀγαϑῶν ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. --- ᾿ ἐν δὲ τοῖς ν 
στρυφνοῖς καὶ πρεσβυτικοῖς ἧττον γίνεται ἡ φιλία, ὅσῳ 

“«««ζΖιε μα. 

ϑι 

11. μὲν Π' Ηδ, οῃ. ΠῚΤΙΡ || 30. συνδιημερεύειν ΑΒ5ρ. {| 38. 
ὅπερ -- 34. ἔχειν 560]. Πὰν. || 27. ἢ ο. 6. Η6]., καὶ ΚΡ Αβρ.(9) 
ΑΥν. Εν, {|ἑκάστῳ --- ῶ38. ἀγαϑὸς ογη. ΚΡ ΕῪ,, ὁ. 6. δᾷᾷ. ΑΒρ. 
Η6]. Ατ. {[ 28. ἀγαϑῷ δι᾽ ο. ὁ. Α8ρ. Ηθ6]. Ατ., δ᾽ ἀγαϑῶ ΚΡ Εν. ἢ 
ἔοικεν --- 81. ἕξεως ροβὺ 82. ἕξυν 1. Βιαββονῖαβ [| 84. γινόμενος 
ΚΡ, γενόμενος οοὗ. Ηβ]. [ 86. τε ροβὺ τό ΚΡ, οἵη. Ὁ" [|| 86. ἡδεῖ 
(αποα 16ρ. οἰΐδιη Αβ8ρ. Η6]. Αὐ.) οογγαρύασμπι, εἴδει Γ' οὗ ὑσ. 
ὙΙΧ τη ]1π8, ἀληϑεῖ οἱ. ὙΘΥΘμγθητβ ἢ ἡ οτα. ΚΡ, 560]. ΕὟ., πθ- 
Β010 8 τϑοίθ, ὁ. 6. δθά. δε]. 1188, 1. δὴ] δὲ ΑἸΐαμπῖαβ {| ἐν -- 
10. φιλικά αἸθοτῶπι γϑοθηβι ἤθη 6586 δηὐθοθαθηύῃ 1167, 14. 
οὐ ----Ἑ 234. ἔχειν τη ο]]οχὶῦ ΕὟ., αὔταμαῃ τϑοῖθ βθο βου δὲ ρούϊαβ 
Ῥυΐοτῷ 11 βθοϊᾳἀθηᾶδ βἰηῦ, απ δββονῖο ἴῃ τηθαϊο το] ηασο [} 
ῶ, πρεσβύταις ΒρΘηρθ] τι. 



᾿Ξ 
3 ἄ.. κ τῶι. εν νοῦν, ὧδ Ζκειειο ζει, “συ θα. ἀρης νεῖν ὁ εῳῖς μαροήεν : τ οκεζ τ 

φΦῳ. τσ “ἴ. Ὶ εὐδήμεν Ἰρορβίοις «7τ.:ὖ τὸ κκε )οοτέννα. 7α τα βότα 

“Ἁ τών Ἰ  νμ συ -εζω» [πα ἔτ : ὃ 
δι, τι -ἰ5.2εἶ7ε-. α.ι- Ὁ Δ τ εν Δ -ἐς “«“Ζτζε“ἐ ο-«13.9σ- 

ΕΞ ἸἘΣΞΣΣΣ ΣΕ Ἐέσεασο, σέο: ἐς. τυ υονννν “τ λερον γταπήρρσα μία; πες ξ ΤΩ͂Ν 

Ξ(Ά. τιν. ΩΝ “1..5..2) ὥτξο ξαξέε εκ . , τἰικοέτ᾿. 79 Ὁ ες απὸ σεις“ ἔξσιο, κε 

τφφν ἐἀφνρχρόρς ὑσνς, αὐθι ΚΕ ΘΕ ΨΈ ν “22 ͵.͵“ὦ ποννον μὸν «“.ὐ 



σα ζοηάτ πὸ ζω ι ᾿ “Δ:ι- 

φιοσγο. καιτι οί ὅς «ἰὰ 40... 

ο΄ ἔσιω « 5 ἷ “τε. σις. ᾿ ἐν δαλδαίρ. 

΄ 
Ὑλ. αδανισέσιυ - α οἱ «. 



Θ. 1. 1168, 8 -- 11688, 38. 181 
31 

᾿ϑουκλδτίοε εἰσιν καὶ ἧττον ταῖς ὁμιλίαις χαίρουσιν ταῦτα 
γὰρ δοκεῖ μάλιστ᾽ εἶναι φιλικὰ καὶ ποιητικὰ φιλίας. διὸ 
νέοι μὲν γίνονται φίλοι ταχύ. πρεσβῦται δ᾽ οὔ" οὐ γὰρ γί- υ 
νονται φίλοι οἷς ἂν μὴ χαίρωσιν᾽ ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ οἵ στρυ- 
φνοί. ἀλλ᾽ οἵ τοιοῦτοι εὖνοι μέν εἰσιν ἀλλήλοις (βούλονται 
γὰρ τἀγαϑὰ καὶ ἀπαντῶσιν εἰς τὰς χρείας)" φίλοι δ᾽ οὐ 
πάνυ εἰσὶν διὰ τὸ μὴ συνημερεύειν μηδὲ χαίρειν ἀλλήλοις; 
ἃ δὴ μάλιστα εἶναι δοκεῖ φιλικά. --- ἰ πολλοῖς δ᾽ εἶναι φίλον τὸ 
κατὰ τὴν τελείαν φιλίαν οὐκ ἐνδέχεται, ὥσπερ οὐδὲ ἐρᾶν 
πολλῶν ἅμα ἔοικεν γὰρ ὑπερβολῇ. τὸ τοιοῦτον δὲ πρὸς ἕνα 
πέφυκε γίνεσθαι, πολλοὺς δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν σφό- 
δρα οὐ ῥάδιον, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἀγαϑοὺς εἶναι. δεῖ δὲ καὶ ἐμπει- 
ρίαν λαβεῖν καὶ ἐν συνηϑείᾳ γενέσθαι, ὃ παγχάλεπον, τ5 
διὰ τὸ χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἡδὺ πολλοῖς ἀρέσκειν ἐνδέχε- 
ται πολλοὶ γὰρ οἵ τοιοῦτοι, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ αἵ ὑπη- 
ρεσίαι. --- τούτων δὲ μᾶλλον ἔοικεν φιλία ἡ διὰ τὸ ἡδύ, ὅταν 
ταὐτὰ ὑπ᾽ ἀμφοῖν γίνηται καὶ χαίρωσιν ἀλλήλοις ἢ τοῖς 
αὐτοῖς. οἷαι τῶν νέων εἰσὶν αἵ φιλίαι. μᾶλλον γὰρ ἐν 20 

Ὁ ὩΣ Σ δα ον ἐν γεν τὸ δὲ μα απ δι: 
ταύταις τὸ ἐλευϑέριον. ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἀγοραίων: 
καὶ οὗ μακάριοι δὲ χρησίμων μὲν οὐδὲν δέονται. ἡδέων δέ. 
συζῆν μὲν γὰρ βούλονταί τισιν, τὸ δὲ λυπηρὸν ὀλίγον μὲν 

- χρόνον φέρουσιν, συνεχῶς δ᾽ οὐδεὶς ἂν ὑπομείναι. οὐδ᾽ αὐτὸ 
τὸ ἀγαϑόν, εἰ λυπηρὸν αὐτῷ εἴη" διὸ τοὺς φίλους ἡδεῖς ξητοῦ- 56 
σιν. δεῖ δ᾽ ἴσως καὶ ἀγαϑοὺς {καϑ᾽ ἑαυτοὺς) τοιούτους ὄντας: ὁ 

καὶ ἔτι αὐτοῖς" οὕτω γὰρ ὑπάρξει αὐτοῖς ὅσα δεῖ τοῖς φίλοις. --- 
5 οὗ δ᾽ ἐν ταῖς ἐξουσίαις διῃρημένοις φαίνονται χρῆσϑαι τοῖς 

8. ταῦτα --- 4. φιλέας 560]. Βτ. | 18. πολλοῖς Τ)ῦ ΜῈ Ὲ {| ἀρέ- 
σκειν ροβὺ σφόδρα ΚΡ ΕὟ. ἢ 14. ἀγαϑοὺς ΠΙῚΜΡ᾽ Ηδ]., ἀγαϑοῖς 
ΠΡ Ῥὺ., ἀγαϑὸν Γ' ΑἸὰ. Αβρ. Ατ. ΤΒοΙπαΒ Αααΐπδβ ἢ εἶναι] ἦν 
ῬΒοτΩδΒ ἢ} 10. πολλοὺς οἱ. Βτ. {[|18. φιλέᾳ ἔν. οὐ, πὲ νἱάθξαν, 
Αβρ. οὐ Αὐρυσορυ!αβ (ἴουβ. σϑοίθὺ [ 19. ἀπ’ ΚΌΜΡ ΕἾ., ποϑβοῖο 
8 τϑοῖβ [[| 322, δὲ δαα. ΓῚΡ ΑΥν΄Ί || 34. αὐτὸ Γ᾿ ΚΟΜΡ Αβρ. Ηδὶ., 
αὖ ΤΡῸΡ ΑἸὰ. ἢ! 26. ἀγαϑοὺς {καϑ᾽ ἑαυτοὺς) Βαββονίαβ, καϑ' 
αὑτοὺς Μαγοίαβ ἢ 21. αὐτοῖς ΑἸα. Η6]. Ατ., αὑτοῖς 6. 6. ΒΚ. Εν. 
Ἐγ. || ὑπάρξει ρΡοβὺ αὐτοῖς ΠῚ 1,», 

τς 

[ 

.Ν 
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182 Θ. 1. ιιῦϑε, 29 --- 8. 1168}, 1. 

φίλοις ἄλλοι γὰρ αὐτοῖς εἰσι χρήσιμοι καὶ ἕτεροι ἡδεῖς, ἄμφω δ᾽ 
οἵ αὐτοὶ οὐ πάνυ᾽ οὔτε γὰρ ἡδεῖς μετ᾽ ἀρετῆς ζητοῦσιν οὔτε χρη- 
σίμους εἰς τὰ καλά, ἀλλὰ τοὺς μὲν εὐτραπέλους τοῦ ἡδέος ἐφιέμε- 
νοῖς τοὺς δὲ δεινοὺς Ἐκ πρᾶξαι τὸ ἐπιταχϑέν" ταῦτα δ᾽ οὐ πάνυ 

γίνεται ἐν τῷ αὐτῷ. ἡδὺς δὲ καὶ χρήσιμος ἅμα εἴρηται ὅτι ὃ σπου- 
δαῖος᾽" ἀλλ᾽ ὑπερέχοντι οὐ γίνεται ὃ τοιοῦτος φίλος, ἂν μὴ 

καὶ τῇ ἀρετῇ ὑπερέχηται᾽ εἰ δὲ μή, οὐκ ἰσάξει ἀνάλογον 
ὑπερεχόμενος. οὐ πάνυ δ᾽ εἰώϑασιν τοιοῦτοι γίνεσϑαι. 

εἰσὶ δ᾽ οὖν αἵ εἰρημέναι φιλίαι ἐν ἰσότητι" τὰ γὰρ 
αὐτὰ γίνεται ἀπ᾿ ἀμφοῖν καὶ βούλονται ἀλλήλοις, ἢ ἕτε- 
ρον ἄνϑ᾽ ἑτέρου ἀντικαταλλάττονται, οἷον ἡδονὴν ἀντ᾽ ὠφε- 
λείας. ὅτι δ᾽ ἧττον εἰσὶν αὗται φιλίαι καὶ μένουσιν, 
εἴρηται. δοκοῦσι δὲ καὶ δι’ ὁμοιότητα καὶ ἀνομοιότητα 
ταὐτοῦ εἶναί τε καὶ οὐκ εἶναι φιλίαι" καϑ'΄ ὁμοιότητα γὰρ 
τῆς κατ᾽ ἀρετὴν φαίνονται φιλίαι (ἣ μὲν γὰρ τὸ ἡδὺ ἔχει 
ἣ δὲ τὸ χρήσιμον, ταῦτα δ᾽ ὑπάρχει κἀκείνῃ), τῷ δὲ τὴν 
μὲν ἀδιάβλητον καὶ μόνιμον. εἶναι, ταύτας δὲ ταχέως 
μεταπίπτειν ἄλλοις τε διαφέρειν πολλοῖς, οὐ φαίνονται φι- 

λίαι δι’ ἀνομοιότητα ἐκείνης. ἕτερον δ᾽ ἐστὶ φιλίας εἶδος 
τὸ καϑ᾽ ὑπεροχήν, οἷον πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ ὅλως πρεσβυ- 
τέρῳ πρὸς νεώτερον, ἀνδρί τε πρὸς γυναῖκα καὶ παντὶ ἄρ- 
χοντι πρὸς ἀρχόμενον. διαφέρουσιν δ᾽ αὗται καὶ ἀλλήλων᾽ 
οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ γονεῦσιν πρὸς τέκνα καὶ ἄρχουσι πρὸς ἀρ- 

29. αὐτοί ργ. ΚΡ (61). οοΥτ.) ἢ εἰσι] εἰσιν εἰ Ῥυ. ΚΡ, εἰσιν 
οἵ ΟΡ οὐ οοΥν." ΚΡ ὑ {|Α82. {εἰς τὸ πρᾶξαι Ἀδδβονίαβ, 8 
{τοῦ» πρᾶξαι ϑαβθπι. [|ἐπιταχϑὲν {τοῦ γρησίμουν οἱ. Βετρίαβ 
88. ὅτι οι. ΚΟ ΜΡ {|| 86. κατ᾽ ἀρετὴν γ61] [καὶ] τῇ ἀρετῇ ὍὉο- 
γῶθ8 (816: ϑυθδ᾽θούμτηα δϑῦὺ ὁ τοιοῦτος) ἢ 80. (ὑπερέχων καὶ 
ὑπερεχόμενος οἸΐτα οἱ. ᾿ναβδουῖτβ, {ὁ ὑπερεχόμενος ΕὟ. (Ρ61- 
Ρϑίδτι, ν. 18. Ρ.. 91) } γενέσϑαι οἱ. Βτ. || 1168, 2. ἐπ᾿ Τ" 
ΑἸά. || 8. καταλλάττονται ΚΡ ΝΜ, ἀντικαταλλάττονται ο. ο. ΗδΙ. {} 
4. δ᾽) δὲ καὶ 1)» ΑἸά. ὑ {|Ε|΄αὑται] αἵ τοιαῦται Τῦ ὁ {{αἵ' ροϑῖ 
αὗται αἀᾶ. ΜΡῸν ΑἸᾷ. ΒΚ., 6. 6. ομϊ. ΑΒρ., 560]. ΕῪ. Βχ, [ ὅ. 
καὶ ροβὺ δὲ οτχ. Π᾽, 5660]. Εν, (ἴογβ. σϑοίθ) [[| 9. καὶ μόνιμον Ῥοοὺ 
εἶναι ΝΡ ΑἸά. {{|14. καὶ δηΐθ αὗται ΑΒβρ., οπι. ΓΙΠΡΜῦῸΟν 
Ηδ6]. Ατ. 

[8 

5» 

«3 

-᾿ 





δὲ δας. Ξ ολοϑάμν πλϑόδηρε, ,φυσς ἐορήμε Υ, ἡρμασονεήηκε νι αἰβούκονει ρα στ τ τσ υαν ἩΩΡ ΕΟ ΤΝι 



᾿ Θ. 8. 1168, 16 --- 9. 11598, 8. 18 

τὰ 344. γφι " ν ολ " -" λ 
χομένους, ἀλλ᾽ οὐδὲ πατρὶ πρὸς υἷον καὶ υἱῷ πρὸς πατέρα, 

οὐδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς γυναῖκα καὶ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα. ἑτέρα 
γὰρ ἑκάστῳ τούτων ἀρετὴ καὶ τὸ ἔργον, ἕτερα δὲ καὶ δι᾽ 
τι - ἐ τ ᾿Ξ " ΄ ᾿ ῥ , 
ἃ φιλοῦσιν᾽ ἕτεραι οὖν καὶ αἵ φιλήσεις καὶ αἵ φιλίαι. 

» -» 

ταὐτὰ μὲν δὴ οὔτε γίνεται ἕκατέρῳ παρὰ ϑατέρου οὔτε δεῖ 30 
ξητεῖν᾽ ὅταν δὲ γονεῦσι μὲν τέκνα ἀπονέμῃ ἃ δεῖ τοῖς 
γεννήσασιν, γονεῖς δὲ υἱέσιν ἃ δεῖ τοῖς τέκνοις. μόνιμος ἡ 

- 9 ’ 

τῶν τοιούτων καὶ ἐπιεικὴς ἔσται φιλία. ἀνάλογον δ᾽ ἐν πά- 
σαις ταῖς καϑ᾽ ὑπεροχὴν οὔσαις φιλίαις καὶ τὴν φίλησιν 

-" - - Ἵ -" δεῖ γίνεσϑαι, οἷον τὸν ἀμείνω μᾶλλον φιλεῖσϑαι ἢ φιλεῖν, 
- » ς 

καὶ τὸν ὠφελιμώτερον, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὁμοίως" 
ὅταν γὰρ κατ᾽ ἀξίαν ἡ φίλησις γίνηται, τότε γίνεταί πως 
ἰσότης. ὃ δὴ τῆς φιλίας εἶναι δοκεῖ. : 

8 οὐχ ὁμοίως δὲ τὸ ἔσον ἔν τε τοῖς δικαίοις καὶ ἐν τῇ 9 
, 2 Ἐξ ᾿ ι - , 3: : 

φιλίᾳ φαίνεται ἔχειν" ἔστιν γὰρ ἐν μὲν τοῖς δικαίοις ἴσον 80 
΄ . ἐπδέσι )λδὲ - ι ι “Αι ὸ » τ 

πρώτως τὸ κατ᾽ ἀξίαν, τὸ δὲ κατὰ ποῦὸν δευτέρως. ἐν δὲ 

τῇ φιλίᾳ τὸ μὲν κατὰ ποσὸν πρώτως, τὸ δὲ κατ᾽ ἀξίαν 
δευτέρως. δῆλον δ᾽, ἐὰν πολὺ διάστημα γένηται ἀρετῆς 
Ἅ᾿ , κι δ ’ » ᾿, ἃ ᾽ .) ᾿, ’ὔ »-} 
ἢ καχίας ἡ εὐπορίας ἢ τινος ἄλλου" οὐ γὰρ ἔτι φίλοι εἰσίν, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀξιοῦσιν. ἐμφανέστατον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ϑεῶν᾽ πλεῖ- 85 
ξ - » - » 

στον γὰρ οὗτοι πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς ὑπερέχουσιν. δῆλον δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν βασιλέων" οὐδὲ γὰρ τούτοις ἀξιοῦσιν εἶναι φίλοι οἵ τιῦ9 5 
πολὺ καταδεέστεροι, οὐδὲ τοῖς ἀρίστοις ἢ σοφωτάτοις οἵ μη- " 

53 -᾿ εὐ ἐεικειζιφν 

δενὸς ἄξιοι. ἀκριβὴς μὲν οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις οὐκ ἔστιν δι" 
σμός. Ἕως τίνός οἱ} φίλοι᾽ πολλῶν γὰρ ἀφαιρουμένων ἔτι 

μένει. πολὺ δὲ χωρισϑέντος. οἷον τοῦ ϑεοῦ. οὐκέτι. ὅϑεν καὶ 5 
ἀπορεῖται, μή ποτ᾽ οὐ βούλονται οἵ φίλοι τοῖς φίλοις τὰ 

, » ᾽ - ᾿ Ξ ᾿ ᾽ ᾿ ᾿" , 
μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν. οἷον ϑεοὺς εἶναι" οὐ γὰρ ἔτι φίλοι 

" “ΞΖ 

ἔσονται αὐτοῖς, οὐδὲ δὴ ἀγαθά οἱ γὰρ φίλοι ἀγαϑά. εἰ 

21. ἃ -- 22. υἱέσιν οτα. ΜΡ, 22, υἱέσιν οτι. ΚΡ, 566]. Ἐτ. { ! 
38. τὸ δηΐθ διάστημα δα. Μὴ Α8ρ. Ηδ6]. (Ὁ) ΕῪ. [γίνηται ΤὉ Μὴ 
ΑἸα. ΒΚ. Εν. Ἐν. [| 11ὅ9ωώ, 8. τοῖς οτα. ΟΡ ΑἸΑ. 4. ἕως --- φίλοι 
βθοϊυδθπαᾶδ 6886 βυβριοαξαν Βγ. {| οἵ 5660]. Ἐν. ἢ} 1. οὐδὲ ΤῸ ΑἸά. 
ΒΚ. ΕῪ. Ἐτ. [ 8. οἵ] ἡ οἱ. Ζπίηρον ἢ τάγαϑά ΤΡΎΡΟΥ ΑἸά. ΕὙ. 

το 

ΓΣ ϑι 

μ» 

ϑι 

ὅδ. 



' 184 Θ. 9. 11ὅθω, 9 --- 10. 1198, 8. 
᾿ ᾿ ΟἹ 

δὴ καλῶς εἴρηται ὅτι ὃ φίλος τῷ φίλῳ βούλεται τἀγαϑὰ 
10 ἐκείνου ἕνεκα, μένειν ἂν δέοι οἷός ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνος “ἀνθρώπῳ 

.Ὸ»ἢ ΄ " ἣ᾿ ΄ ᾿᾿ 7 3 , ; 
δὲ ὄντι βουλήσεται τὰ μέγιστα ἀγαϑά. ἴσως δ᾽ οὐ πάντα" 
» . ΄ ΨΎΝ , 2 ΄ 

αὐτῷ γὰρ μάλισϑ' ἕκαστος βούλεται τἀγαϑαά. 

οἵ πολλοὶ δὲ δοκοῦσιν διὰ φιλοτιμίαν βούλεσϑαι φιλεῖσϑαι ντι 
» “Ἅ ΝᾺ ᾿ , » ἍΠΑΣ ΄ 

μᾶλλον ἢ φιλεῖν (διὸ φιλοκόλακες οἵ πολλοί᾽ ὑπερεχόμενος 

1 γὰρ φίλος ὁ κόλαξ, ἢ προσποιεῖται τοιοῦτος (εἶναι καὶ μᾶλ- 
λον φιλεῖν ἢ φιλεῖσθαι)" τὸ δὲ φιλεῖσϑαι ἐγγὺς εἶναι δοκεῖ τοῦ 
τιμᾶσϑαι. οὗ δὴ οἵ πολλοὶ ἐφίενται. οὐ δι᾿ αὑτὸ δ᾽ ἐοίκασιν 
αἱρεῖσϑαι τὴν τιμήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. χαίρουσι 
γὰρ οἵ μὲν πολλοὶ ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις τιμώμενοι 

30 διὰ τὴν ἐλπίδα (οἴονται γὰρ τεύξεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν, ἄν του 
ἢ δέωνται" ὡς δὴ σημείῳ τῆς εὐπαϑείας χαίρουσιν τῇ τιμῇ)" 

« ι ῳ Ὁ 2 ΄ » 
οἵ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐπιεικῶν καὶ εἰδότων ὀρεγόμενοι τιμῆς βε- 

" βαιῶσαι τὴν οἰκείαν δόξαν ἐφίενται περὶ αὑτῶν. χαίρουσιν 
δὴ ὅτι εἰσὶν ἀγαϑοί, πιστεύοντες τῇ τῶν λεγόντων κρίσει. 

ἢ 90 τῷ φιλεῖσϑαι δὲ καϑ' αὑτὸ χαίρουσιν: διὸ δόξειεν ἃ ἂν φρεῖν 

τον εἶναι τοῦ τιμάθυα, καὶ ἡ φιλία καϑ᾽ αὑτὴν αἵρετῃ 

᾿ εἶναι. δοκεῖ δ᾽ ἐν τῷ φιλεῖν μᾶλλον ἢ ἐν Μὴ φιλεῖσϑαι 3 
ΐ εἶναι. σημεῖον δ᾽ αἵ μητέρες τῷ φιλεῖν χαίρουσαι" ἔνιαι 

γὰρ διδόασι τὰ ἑαυτῶν τρέφεσϑαι, καὶ φιλοῦσι μὲν εἰδυῖαι- 
3 - "] 3 -“ Α νυ ΄ Α 

80 ἀντιφιλεῖσθαι δ᾽ οὐ ζητοῦσιν, ἐὰν ἀμφότερα μὴ ἐνδέχηται, 
ἀλλ᾽ ἱχανὸν αὐταῖς ἔοικεν εἶναι ἐὰν ὁρῶσιν εὖ πράττοντας. 

ἡ καὶ αὐταὶ φιλοῦσιν αὐτοὺς κἂν ἐκεῖνοι μηδὲν ὧν μητρὶ προσή- 
Ϊ 10 χεὶ ἀπονέμωσι διὰ τὴν ἄγνοιαν. μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας 4 

οὔσης ἐν τῷ φιλεῖν, καὶ τῶν φιλοφίλων ἐπαινουμένων. φίλων 
᾿ 3 Α }] -» ΕΣ [χὰ Ψ ον ν - ᾿] 3 

Ἢ 80 ἀρετὴ τὸ φιλεῖν ἔοικεν, ὥστ᾽ ἐν οἷς τοῦτο γίνεται κατ᾽ ἀξίαν, 

ἢ 9. δὲ οἱ. ἢν. [Π 10, ἐκεῖνος] ἐκεῖνον οἱ, Οογᾶθβ ἢ 11. δὲ] δὴ 
ἥ Ζνϊηροσ ἢ! εἶναι αηΐθ ἀγαϑά Δα. ΓᾺΡ Α]ὰ., ροϑὺ ἀγαθὰ ΠΡῸΣ, 
Ἷ οὔ. ΚΡ Ἢ]. Αγ. {1ὅ. εἶναι δᾶ. ΒΥΠΡαΥσίαΒ 1 16. δὲ] γὰρ) 

ϑαβοτη. || 38. ἐφίενται (καὶ δαά. 1}) γμοϑὺ περὶ αὐτῶν ΠΗ 1," || 82. 
μὴ δύνωνται τῇ μητρὶ ἃ προσήκειν ἀπονέμειν Π Ἵ» Αὐ, ἢ 88, 

" ἄνοιαν ΚΌΤΡ ἢ! 86. ἀρετῆι ΒΙκ. Βν, οὖ γε. ΚΡ, ἀρετὴ εἶναι ΜΡ, 
ἀρετὴ ο. ο. δ]. ΑΥ. οὐ οοτν." Κῦ, 



πλέον τς ΤῈ Ἀ 

«ον ρον, τον ἀρκο ο τακς τ τατος στ᾿. 

ἘΣ μος: αν. Ὀὐ π : Ἐπ 

τένϑδηβν δόμου» λϑοο, γηρνονοξρν κρσ χνγοο πα ἥτ τ συν 

7“ “ὦ οἐξαβοα ζέσις 





Θ. 10. 1169}, 1 -- 11. 11690.,381.Ὁ6. [185 
' 
᾿ οὗτοι μόνιμοι φίλοι καὶ ἡ τούτων φιλία. --- οὕτω δ᾽ ἂν καὶ οὗ 1τ1ὅ9ν 

ἄνισοι μάλιστ᾽ εἶεν φίλοι" ἰσάξοιντο γὰρ ἄν. ἡ δ᾽ ἰσότης 

καὶ ὁμοιότης φιλότης. καὶ μάλιστα μὲν ἡ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν 

ὁμοιότης" μόνιμοι γὰρ ὄντες καϑ' αὑτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους 

μένουσιν, καὶ οὔτε δέονται φαύλων οὔϑ᾽ ὑπηρετοῦσι τοιωδτιη ὅ 

ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν καὶ διακωλύουσιν᾽ τῶν ἀγαθῶν γὰρ μήτ᾽ 

αὐτοὺς ἁμαρτάνειν μήτε τοῖς φίλοις ἐ ἱτρέπειν. οἵ δὲ μο- 

χϑηροὶ τὸ μὲν βέβαιον οὐκ ἔχουσιν" οὐδὲ γὰρ αὑτοῖς διαμέ- 

γουσιν ὕμοιοι ὄντες᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον γίνονται φίλοι; 
; χαίροντες τῇ ἀλλήλων μοχϑηρίᾳ. οἵ χρήσιμοι δὲ καὶ ἡδεῖς 10 
ἐπὶ πλεῖον διαμένουσιν᾽ ἕως γὰρ ἂν πορίζωσιν ἡδονὰς ἢ 
ὠφελείας ἀλλήλοις. ἐξ ἐναντίων δὲ μάλιστα μὲν δοκεῖ ἡ διὰ 
τὸ χρήσιμον γίνεσϑαι φιλία, οἷον πένης πλουσίῳ. ἀμαϑὴς 
εἰδότι᾽ οὗ γὰρ τυγχάνει τις ἐνδεὴς ὦν, τούτου ἐφιέμενος ἀν- 
τιδωρεῖται ἄλλο. ἐνταῦϑα δ᾽ ἄν τις ἕλκοι καὶ ἐραστὴν καὶ 16 
ἐρώμενον, καὶ καλὸν καὶ αἰσχρόν. διὸ φαίνονται καὶ οἵ 
ἐρασταὶ γελοῖοι ἐνίοτε. ἀξιοῦντες φιλεῖσϑαι ὡς φιλοῦσιν᾽ 

ὁμοίως δὴ φιλητοὺς ὄντας ἴσως ἀξιωτέον. μηδὲν δὲ τοιοῦτον 
: ἔχοντας γελοῖον. ἴσως δὲ οὐδ᾽, ἐφίεται τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναν- 
τίου καϑ'᾽ αὑτό, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἡ δ᾽ ὄρεξις τοῦ 30 
μέσου ἐστίν" τοῦτο γὰρ ἀγαϑόν, οἷον τῷ ὑγρῷ οὐ ξηρῷ γε- 
νέσϑαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον ἐλϑεῖν, καὶ τῷ ϑερμῷ καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὁμοίως. 

ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσϑω (καὶ γάρ ἐστιν ἀλλοτφιώ- 11 
ς τερα)" ἔοικεν δέ. καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴφηται; περὶ ταὐτὰ καὶ 35 
ἐν τοῖς αὐτοῖς εἶναι ἥ τε φιλία καὶ τὸ δίκαιον. ἐν ἁπάσῃ 
γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον εἶναι. καὶ φιλία δέ" προσ- 

1169, 1. τούτων] τῶν τοιούτων 0}... ὑπηρετεῖν 
Ῥοβὺ ἐπιτρέπειν δα. ΠΞ Ηδβ]. Ατ., ὑπηρετεῖ αὐὰ, ΠΡ Ι 11. ἢ] 
καὶ ΟΡ ΑἸά. ὁ }} 12. ὠφελῶσιν ΟΡ ἡ } 18. ὅμως ΓΊΏΝ, ὁμοίως ο6. ο. 
Η8]. Ατ. ἢ δὴ] δὲ: ΓΟΡ; γὰρ Η8]. Ατ., πθβοῖο δῃ συϑοΐθ [! 30. τοῦ 
οτα. ΤΡ ΜῸ ἢ} 231. ὑγρῶ οὐ ξηρῶ Π' Α8ρ., ξηρῷ οὐχ ὑγρῷ Π᾽Ὶ 
ἐγεὶ τοῦ ΒΚ. Βγτ. ᾿ γίνεσϑαι ΤΟῪΜΡ ἢ 1. προσαγορεύουσιν Τ' 

. ἊΥ 

ὦ ὙΠ Ὑ Ρ Ψ Ψι 

ζωόν ὅς 



180 Θ. 11, 1169, 28 -- 11604, 18. 

ἀγορεύουσι γοῦν ὡς φίλους τοὺς σύμπλους καὶ τοὺς συστρα- 

τιώτας, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις κοινωνίαις. καϑ' 

80 ὅσον δὲ κοινωνοῦσιν, ἐπὶ τοσοῦτον ἔστι φιλία᾽ καὶ γὰρ τὸ 
δίκαιον. καὶ ἡ παροιμία “ποινὰ τὰ φίλων᾽᾽, ὀρθῶς" ἐν ποι- 
νωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. ἔστιν δὲ ἀδελφοῖς μὲν καὶ ἑταίροις 2 
πάντα κοινά; τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἀφωρισμένα, καὶ τοῖς μὲν 
πλείω τοῖς δὲ ἐλάττω καὶ γὰρ τῶν φιλιῶν οἱ μὲν μᾶλ- 

δύ λον οἱ δ᾽ ἧττον. διαφέρει δὲ καὶ τὰ δίκαια οὐ γὰρ 
1006 ταὐτὰ γονεῦσι πρὸς τέκνα καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀλλήλους, 

οὐδ᾽ ἑταίροις καὶ πολίταις, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

φιλιῶν. ἕτερα δὴ καὶ τὰ ἄδικα πρὸς ἑκάστους τούτων, καὶ 3 
αὔξησιν λαμβάνει τῷ μᾶλλον πρὸς φίλους εἶναι, οἷον χρή- 

ὅ ματα ἀποστερῆσαι ἕταῖρον δεινότερον ἢ πολίτην, καὶ μὴ 
βοηϑῆσαι ἀδελφῷ ἢ ὀϑνείῳ, καὶ πατάξαι πατέρα ἢ ὁντινοῦν 
ἄλλον. αὔξεσθαι δὲ πέφυκεν ἅμα τῇ φιλίᾳ καὶ τὸ δί- 
καίον, ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα καὶ ἐπ᾽ ἴσον διήκοντα. 

᾿ αἴ δὲ κοινωνίαι πᾶσαι μορίοις ἐοίκασιν τῆς πολιτικῆς. συμ- « 
10 πορεύονται γὰρ ἐπὶ τινὶ συμφέροντι, καὶ ποριξόμενοί τι τῶν 

εἰς τὸν βίον᾽ καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ συμφέροντος 
χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν. τού- 
του γὰρ καὶ οἵ νομοϑέται στοχάξονται, καὶ δίκαιόν φασιν εἶναι 
τὸ κοινῇ συμφέρον. αἵ μὲν οὖν ἄλλαι κοινωνίαι κατὰ μέρη 

1 τοῦ συμφέροντος ἐφίενται, οἷον πλωτῆρες μὲν τοῦ κατὰ τὸν 
πλοῦν πρὸς ἐργασίαν χρημάτων ἤ τι τοιοῦτον, συστρατιῶται 
δὲ τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον, εἴτε χρημάτων εἴτε νίκης ἢ πό- 
λεως ὀρεγόμενοι, ὁμοίως δὲ καὶ φυλέται καὶ δημόται" 

28, οὖν Τ' ΑἸὰ, Ατ., γὰρ ΤΡ, δὲ ΜΡ} 11004, 8, φίλων ΑἸὰ,, 
οἵα. ΑΒρ. (2), 8601. ΟἸαπίαθ ἢ τὰ δίκαια ΓῚ,» ΑΒβρ. ΑΥ, οὕ γρ. τὸ. 
ΚΡ, τὰ δίκαια καὶ ἄδικα ΑἸά,., τὰ ἄδικα καὶ τὰ δίκαια ΜΡΟῚ, 
4. μᾶλλον αὐὖ βροϊυδοπάσπι δα δηΐθ τῷ ὑταμβροπθηάυμι 6886 ΟἹ. 
Βρθηροίυβ, ροβῦ πρὸς Ζ6]11ὰ5 {Π 8. καὶ ἐπ᾽ ἴσων διήκοντα 1)», 
οἵα, Ῥγ. ΚΡ (θΌρρ!. το.), 800]. Ἐν, Ὑ {Ἀ{18, ὁμοίως --- δημόται ροϑῖ 
90, συνουσίας οὗ 19. ἔνιαι --- 20, συνουσίας -- 18. ὁμοίως -- 
δημόται γοβί 28. βίον ἰτοϊοϊθηᾶα 6886 μαυὰ τοῖο οἱ, Μυγθίυβ. 
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Θ. 11. 116008,.19 --- 12. 11600, 8. 181 

ἔνιαι δὲ τῶν κοινωνιῶν δι᾽ ἡδονὴν δοκοῦσι γίνεσθαι, ϑιασω- 
τῶν καὶ ἐρανιστῶν. αὗται γὰρ ϑυσίας ἕνεκα καὶ συνουσίας. 30 
πᾶσαι δ᾽ αὗται ὑπὸ τὴν πολιτικὴν ἐοίκασιν εἶναι᾽ οὐ γὰρ 
τοῦ παρόντος συμφέροντος ἡ πολιτικὴ ἐφίεται. ἀλλ᾽ εἰς 
ἅπαντα τὸν βίον, ϑυσίας τε ποιοῦντες καὶ περὶ ταύτας 

συνόδους. τιμὰς ἀπονέμοντες τοῖς ϑεοῖς, καὶ αὑτοῖς ἀναπαύ- 
σεις πορίζοντες μεϑ᾽ ἡδονῆς. αἵ γὰρ ἀρχαῖαι ϑυσίαι καὶ 36 
σύνοδοι φαίνονται γίνεσϑαι μετὰ τὰς τῶν καρπῶν συγκο- 
μιδὰς οἷο ἀπαρχαί μάλιστα γὰρ ἐν τούτοις ἐσχόλαξον᾽ 
τοῖς καιροῖς. πᾶσαι δὴ φαίνονται αἵ κοινωνίαι μόρια τῆς 

πολιτικῆς εἶναι" ἀκολουϑήσουσι δ᾽ αἵ τοιαῦται φιλίαι ταῖς 
τοιαύταις κοινωνίαις. 80 

πολιτείας δ᾽ ἔστιν εἴδη τρία, ἴσαι δὲ καὶ πὰαρειβα- 13 
σεις. οἷον φϑοραὶ τούτων. εἰσὶ δ᾽ αἵ μὲν πολιτεῖαι βασι- 
λεία τε καὶ ἀριστοκρατία, τρίτη δ᾽ ἡ ἀπὸ τιμημάτων, ἣν 
τιμοκρατικὴν λέγειν οἰκεῖον φαίνεται, πολιτείαν δ᾽ αὐτὴν 
εἰώϑασιν οἱ πλεῖστοι καλεῖν. τούτων δὲ βελτίστη μὲν ἡ 
βασιλεία, χειρίστη δὲ ἡ τιμοκρατία. παρέκβασις δὲ βασι- 

λείας μὲν τυραννίς. ἄμφω γὰρ μοναρχίαι, διαφέρουσι δὲ 1160» 
-» ς ᾿ ΄ - - πλεῖστον. ὁ μὲν γὰρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοπεῖ, 

ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων. οὐ γάρ ἐστι βασιλεὺς 

ὡ Θι 

ς Ἁ ᾿ΕΝ " - - 2 -" ς ’ ἰν ,. 

ὃ μὴ αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς ὑπερέχων" ὁ δὲ 
φι τοιοῦτος οὐδενὸς προσδεῖται᾽ τὰ ὠφέλιμα οὖν αὑτῷ μὲν οὐκ 

ἂν σκοποίη. τοῖς δ᾽ ἀρχομένοις" ὃ γὰρ μὴ τοιοῦτος κληρω- 
τὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς. ἡ δὲ τυραννὶς ἐξ ἐναντίας ταύτῃ᾽ 

τὸ γὰρ ξαυτῷ ἀγαϑὸν διώκει. καὶ φανερώτερον ἐπὶ ταύ- 

21. δ᾽] δὲ {καὶ ὅτιβϑια. [[.238. κῈ ϑυσέίας ϑαδβθοια., {διὸν 
ϑυσίας --- ποιοῦνται Οὐγδθ5 (τη816), ϑυσίας --- 2ὅ. ἡδονῆς Ῥοβὺ 
28. καιροῖς ἐγ]. ΒΕΥρΊαΒ (ρουρθσϑμῃι) ἢ τὲ 560]. Μυγθύμβ [ τὰς ρμοϑὺ 
ταύτας δαᾶ. ΚΌΤΙΡ ἘῪ. (ρϑυρϑγατη) ὕ || 34. τιμάς τε ἀπονέμοντες 
Γ' ΑἸα. Ἐν. Βσ, (ἴογβ. τϑοΐθ) ὑ { ἀπονέμουσι ΜῈ Ατ. {|ἑαυτοῖς 
Τὺ Μὴ ΑἸἹα, 26. γενέσϑαι ϑαβοηι. ἢ 81. καὶ] αἴ 1», καὶ αὖ ΟΡ Ὁ 
1100}, 2. ἑαυτοῦ Ραγ. 1411 ΑἸὰ. Ηδ]. ῃ 17. εἴη ΟΡ, εἴῃ ἢ οδί. 
Η6]. Ατ. ἢ 8. γὰρ ΗδΕ]. Ατν. Οαβαυῦ., δὲ ΓΠ ΑἸά. ΒΚ: ΕὙ. Βυ., 
δὴ ΤΒυτγοΐαΒβ. 



| 188 Θ. 12. 11600, 9 - 11618,1. 
" 

(« 

᾿ τῆς ὅτι χειρίστη" κάκιστον γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ βελτίστῳ. 
' 10 μεταβαίνει δ᾽ ἐκ βασιλείας εἰς τυραννίδα᾽ φαυλότης γάρ ὃ 

ἐστε μοναρχίας ἡ τυραννίς, ὃ δὴ μοχϑηρὸς βασιλεὺς τύραν- 
᾿ γος γίνεται. ἐξ ἀριστοκρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν κακίᾳ τῶν 
᾿ ἀρχόντων. οἱ νέμουσι τὰ τῆς πόλεως παρὰ τὴν ἀξίαν, καὶ 
᾿ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα τῶν ἀγαθῶν ἑαυτοῖς, καὶ τὰς ἀρχὰς 
Ι 18 ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς. περὶ πλείστου ποιούμενοι τὸ πλουτεῖν᾽ ὀλίγοι 
Ι δὴ ἄρχουσιν καὶ μοχϑηροὶ ἀντὶ τῶν ἐπιεικεστάτων. ἐκ δὲ 
Ι τιμοκρατίας εἰς δημοκρατίαν σύνοροι γάρ εἰσιν αὗται" 

᾿ πλήϑους γὰρ βούλεται καὶ ἣ τιμοκρατία εἶναι. καὶ ἴσοι 
ἶ πάντες οἵ ἐν τῷ τιμήματι. ἥκιστα δὲ μοχϑηρόν ἐστιν ἡ 
' 90 δημοκρατία" ἐπὶ μικρὸν γὰρ παρεκβαίνει τὸ τῆς πολιτείας 
ἢ εἶδος. μεταβάλλουσι μὲν οὖν μάλισϑ᾽ οὕτως αἵ πολιτεῖαι 
᾿ (ἐλάχιστον γὰρ οὕτω καὶ δᾷστα μεταβαίνουσιν)" ὁμοιώτατα 

δ᾽ αὐτῶν καὶ οἷον παραδείγματα λάβοι τις ἂν καὶ ἐν 
ταῖς οἰκίαις. ἡ μὲν γὰρ πατρὸς πρὸς υἱεῖς κοινωνία βασι- 

ἢ 25 λείας ἔχει σχῆμα (τῶν τέκνων γὰρ τῷ πατρὶ μέλει" ἐν- 
τεῦϑεν δὲ καὶ Ὅμηρος τὸν Δία πατέρα προσαγορεύει" πα- 

ἢ τρικὴ γὰρ ἀρχὴ βούλεται ἡ βασιλεία εἶναι)" ἐν Πέρσαις 
᾿ δ᾽ ἡ τοῦ πατρὸς τυραννικῇ (χρῶνται γὰρ ὡς δούλοις τοῖς 

υἱέσι). τυραννικὴ δὲ καὶ ἡ δεσπότου πρὸς δούλους (τὸ γὰρ 

80 τοῦ δεσπότου συμφέρον ἐν αὐτῇ πράττεται᾽ αὕτη μὲν οὖν 
ὀρϑὴ φαίνεται, ἡ Περσικὴ δ᾽ ἡμαρτημένη" τῶν διαφερόν- 
τῶν γὰρ αἵ ἀρχαὶ διάφοροι)" ἀνδρὸς δὲ καὶ γυναικὸς ἀρι- 

στοχρατικὴ φαίνεται (κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ὃ ἀνὴρ ἄρχει, καὶ 
περὶ ταῦτα ἃ δεῖ τὸν ἄνδρα᾽ ὅσα δὲ γυναικὶ ἁρμόζει. 

80 ἐκείνῃ ἀποδίδωσιν) ἁπάντων δὲ κυριεύων ὁ ἀνὴρ εἰς ὁλι- 
γαρχίαν μεϑίστησιν (παρὰ τὴν ἀξίαν γὰρ αὐτὸ ποιεῖ, καὶ 

κ᾿ ποι. οὐχ ἡ ἀμείνων). ἐνίοτε δὲ ἄρχουσιν αἵ γυναῖκες ἐπίκληροι 

μ᾿» 

ϑι 

11. δὴ ΚΡ, δὲ οοὐ. ΑΥ. || 1. πλεῖστον 1)» ΑἸά. οὐ ρτυ. ΚΡ 
(ΟΥ̓Χ. το.) ἥ 16, δὲ] δὲ “δὴ Π᾿' ΒΚ. Βγ. || 81. δ᾽ δὲ «τῶν παί- 
δῶν οἱ. Βγ. {| 86. αὐτὸς ΜΡ, αὐτῷ ΑἸα., αὑτῷ ΑΥ., αὐτὸ ὁ. 6. 
ΗΕ]. 
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ἈΕῚ οὐ δὴ γίνονται κατ᾽ ἀρετὴν αἵ ἀρχαί, ἀλλὰ διὰ πλοῦ- 

τον καὶ δύναμιν, καϑάπερ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις τιμοκρα- 

τικῇ δὲ ἔοικεν ἡ τῶν ἀδελφῶν (ἴσοι γάρ, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον 
ταῖς ἡλικίαις διαλλάττουσιν᾽ διόπερ ἂν πολὺ ταῖς ἡλικίαις 

 διαφέρωσιν, οὐκέτι ἀδελφικὴ γίνεται ἣ φιλία)" δημοκρατία 
δὲ μάλιστα μὲν ἐν ταῖς ἀδεσπότοις τῶν οἰκήσεων (ἐνταῦϑα 
γὰρ πάντες ἐξ ἴσου), καὶ ἐν αἷς ἀσϑενὴς ὃ ἄρχων καὶ 
ἑχάστῳ ἐξουσία. 

Ι καϑ'᾽ ἑκάστην δὲ τῶν πολιτειῶν φιλία φαίνεται, ἐφ᾽ 18 
ὅσον καὶ τὸ δίκαιον. βασιλεῖ μὲν πρὸς τοὺς βασιλευομένους "μ᾿ 1 

ἐν ὑπεροχῇ εὐεργεσίας" εὖ γὰρ ποιεῖ τοὺς βασιλευομένους, ; “ 
εἴπερ ἀγαϑὸς ὧν ἐπιμελεῖται αὐτῶν, ἵν᾿ εὖ πράττωσιν. 
“ ν ΄ Αἰ αν . δῇ ᾿ ᾽ , 
ὥσπερ νομεὺς προβάτων᾽ ὅϑεν καὶ Ὅμηρος τὸν “γαμε- 

» μνονὰ ποιμένα λαῶν εἶπεν. τοιαύτη δὲ καὶ ἡ πατρική, 
διαφέρει δὲ τῷ μεγέϑει τῶν εὐεργετημάτων᾽ αἴτιος γὰρ τοῦ 
εἶναι, δοκοῦντος μεγίστου, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας. καὶ 
τοῖς προγόνοις δὲ ταῦτα προσνέμεται. φύσει τε γὰρ ἀρχι- 
κὸν πατὴρ υἱῶν καὶ πρόγονοι ἐκγόνων καὶ βασιλεὺς βασι- 

, ς “- " εξ } ι -» 
8 λευομένων. ἐν ὑπεροχῇ δὲ αἱ φιλίαν αὕται. διὸ καὶ τιμῶν- 90 

" " Α ’ Α 2 3 φ-οὋ 3 ᾿ ται οἵ γονεῖς. καὶ τὸ δίκαιον δὴ ἐν τούτοις οὐ ταῦτο ἀλλὰ 
Ἁ 9 ϑώω» ᾿Ξ Ω Ἁ ᾿ ἰν ’ «- 2 Ἁ " Α 

« τὸ κατ᾽ ἀξίαν" οὕτω γὰρ καὶ ἡ φιλία. καὶ ἀνδρὸς δὲ πρὸς 

'γυναῖχα ἡ αὐτὴ φιλία καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ᾽ κατ᾽ ἀρετὴν 
΄ -» ς γάρ, καὶ τῷ ἀμείνονι πλέον ἀγαϑόν, καὶ τὸ ἁρμόξον ἕἑκά- 

ΡΘΤῚ, ι Αρσν, ὁ ἀν τἀ» τὸ -" » κε 5 στῳ᾽ οὕτω δὴ καὶ τὸ δίκαιον. ἡ δὲ τῶν ἀδελφῶν τῇ ἕται- 36 
ρικῇ ἔοικεν" ἴσοι γὰρ καὶ ἡλικιῶται, οἵ τοιοῦτοι δὲ ὁμοπα- 

"- ὕ 

1161, 3. γίνεται --- ἡ ἀρχή οἱ. Βν. (μδυὰ τι8]6) {{ διὰ] 
κατὰ ΚΡ ΕῪ. [{6. δημοκρατίαν ΚΡ ΒῪ., δημοκρατέα ο. ο. Ηδ8]. ΑΥ,, 
δημοκρατικὴ οἱ. Βν. ἢ 18. εὖ πράσσωσιν ωὉ»Ὸ, εὐπραγῶσιν Μὴ] 
16. εἶπεν οἵα. ΚΡ, 560]. ΕὙ. Ἦγ., πϑβοῖο δὴ σϑοίθ [ 17. εἶναι 
«πὶ δοκοῦντος ΚΡ Αβρ. Ηδ]. Αὐ., ροβϑὺῦ μεγίστου ὭΡΟν ΑἸὰ,, 
αἰτοθίαπ ΓΜΡ {| καὶ τοῖς --- 18. προσνέμεται Βθοϊυάθηᾶα, 6888 οἱ. 
Βτ. ἢ 18. ἀπονέμεται ΜΡ ΑἸ. Α8ρ. Η6]. ΒΚ. Βν. οὖ γρ. το. ΚΡ 
(ἴογβ. σϑοΐθ) [| γὰρ οὐ. Π' ΒΙι. Ἐγ. (βαρρὶ. το. ΚΡ)! 22. γὰρ ἂν 
καὶ Π᾿ |26. δὴ ΤΕυτοίυβ, δὲ ΓΠ ΑἸα. Ηθ]. Αν. ΒΚ. Εν. Βυ. ᾿ 
20. ὁμομαϑεῖς καὶ ὁμοήϑεις ΓΟΡ Ηδ6]., ὁμοήϑεις καὶ ὁμομαϑεῖς 

τ ν΄ πὰ ΠΥ ιν Π ΒΝΝΗΒΝΤΙ 
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ϑεῖς καὶ ὁμοήϑεις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἔοικεν δὲ ταύτῃ καὶ ἡ 
κατὰ τὴν τιμοκρατικήν. ἴσοι γὰρ οἵ πολῖται βούλονται καὶ 

«22.522 κίε, ἷ ἐ ἐ δὴ Δ: δοῦν " : χΧᾺ τὼν 
ἐπιεικεῖς εἶναι" ἐν μέρει δὴ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐξ ἴσου" οὕτω δὴ 

80 χαὶ ἡ φιλία. ἐν δὲ ταῖς παρεκβάσεσιν, ὥσπερ καὶ τὸ δί- 
΄ . 

καιον ἐπὶ μικρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ φιλία ἐστί, καὶ ἥκιστα ἐν 

τῇ χειρίστῃ" ἐν τυραννίδι γὰρ οὐδὲν ἢ μικρὸν φιλίας. ἐν οἷς 
γὰρ μηδὲν κοινόν ἐστιν τῷ ἄρχοντι καὶ [τῷ] ἀρχομένῳ, οὐδὲ 
φιλία᾽ οὐδὲ γὰρ δίκαιον᾽ ἀλλ᾽ οἷον τεχνίτῃ πρὸς ὄργανον 

85 καὶ ψυχῇ πρὸς σῶμα καὶ δεσπότῃ πρὸς δοῦλον᾽ ὠφελεῖ- 

1161} ταῦ μὲν γὰρ πᾶντὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων, φιλία δ᾽ 
οὐκ ἔστιν πρὸς τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἵππον 
Ἃ -" 3 κι } - ἊΣ - 4φν ) ΄ 
ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ἡ δοῦλος. οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν᾽ 
ς Ἁ - " ᾽»᾿ }] 3. » - 

0 γαρ δοῦλος ἔμψυχον ὀργανον. τὸ ὃ Ὄργανον ἄψυχος δοῦ- 
Ἢ τ Α Ψ - 3 ’ὔ , δ ξω» 
δ.λος. ἡ μὲν οὖν δοῦλος, οὐκ ἔστιν φιλία πρὸς αὐτόν, ἡ δ᾽ ἂν- 

ϑρωπος᾽ δοκεῖ γὰρ εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς 
πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης. καὶ 
φιλία δή, καϑ'’ ὅσον ἄνθρωπος. ἐπὶ μικρὸν δὴ καὶ ἐν ταῖς 
τυραννίσιν αἴ φιλίαι καὶ τὸ δίκαιον. ἐν δὲ ταῖς δημοκρα- 

κε : 5 
10 τέαις ἐπὶ πλεῖστον᾽ πολλὰ γὰρ τὰ κοινὰ ἴσοις οὖσιν. 

14 ἐν χοινωνίᾳ μὲν οὖν πᾶσα φιλία ἐστίν, καϑάπερ εἴρη- 

ται ἀφορίσειε δ᾽ ἄν τις τήν τε συγγενικὴν καὶ τὴν ἕται- 
ρικήν. αἵ δὲ πολιτικαὶ καὶ φυλετικαὶ καὶ συμπλοῖϊκαί, 
καὶ ὅσαι τοιαῦται, κοινωνικαῖς ἐοίκασι μᾶλλον οἷον γὰρ 

τὺ Νὺυ, ὁμοήϑεις καὶ ὁμοιοπαϑεῖς Α580. Δ]14. { {{21. δὴ ΓῚ» 
ΟΥ ΒΚ. Ετ., δὲ ὁ. 6. Αβρ. [[| 38. βούλονται ροβὺ 29. ἐπιεικεῖς 
ΤῸ», βουλεύονται γγ. ΚΡ (θη. οοΥΥ.᾽), φαίνονται ΜΡ 29. δὲ 
τὸ ΜΡ ΑἸά. Ατ. || 81. ἐστί οἵη. ΚΡ Ηδβ]. (2), 8660]. ΒῪ., 1ᾶ αὐοᾶ 
μαυᾷ ἀϊβρ!οοὺ Βϑιηβαθθσο (πθβοὶο δὴ σϑοῦθ) [| 38. ἐστι δῃηΐθ κοι- 
νὸν ΤΟ, οὔ. ΟΡ || τῷ ροβὺ καὶ οἵη. Π' ΑἸά, Αβρ. Ηβὶ]., 5860]. Εν. ἢ} 
8ὅ. καὶ δεσπότῃ πρὸς δοῦλον 860]. Βγ. {1161}, 1, πάντα] πάντα 
καὶ Ῥαγ. 1417, καὶ ΜΡ, οχὰ. τ} }} ὃ. ἢ ο. ο. Η6]. Αὐ., οὐδὲ Π'| 
Ἴ. νόμου] καὶ νόμου ΚΡ ΕῪ, [| 8. φιλέα ΑΥ. Βε., φιλίας Τ' Π ΑἸά. 
ΒΚ. ΒΒ. [ δὲ καὶ Π"»ὈΟῸΡ, δὲ τὸ ΑἸά., δὲ Ατ΄, {{ 10. πλεῖον ΚΡ ΕῪ. |} 
εἰσοίσουσιν ἴσοις οὖσιν Τ', εἰσοίσουσιν Τ,Ὁ, ἴσοις οὖσιν ὁ. 6. ΑΒΡ. 
Ἠ6]. Αγ. 



χ ἧς, 

'ξ. ῥῤούλονται- “5. ἄσσον αὐ 

ι4.. Ἐσεέεεκ ξὲς - ὈκΈρ, ἐἰδε ΡΣ Ε 
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ἢ 

; ’ 

καϑ᾽ ὁμολογίαν τινὰ φαίνονται εἶναι. εἰς ταύτας δὲ τά- τὸ 
Ἁ 

» ξειεν ἄν τις καὶ τὴν ξενικήν. καὶ ἡ συγγενικὴ δὲ φαίνε- 
ται πολυειδὴς εἶναι, ἠρτῆσϑαι δὲ πᾶσα ἐκ τῆς πατρικῆς" 

-»" ς - Μ 

οἱ γονεῖς μὲν γὰρ στέργουσιν τὰ τέκνα ὡς ξαυτῶν τι ὄντα; 
- » - τὰ δὲ τέκνα τοὺς γονεῖς ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων τε ὄντας μᾶλλον 

δ᾽ ἴσασιν οἵ γονεῖς τὰ ἐξ αὑτῶν ἢ τὰ γεννηϑέντα ὅτι ἐκ 30 
' » φς, Ἃ 
τούτων, καὶ μᾶλλον συνῳκείωται τὸ ἀφ᾽ οὗ τῷ γεννηϑέντι ἢ 

τὸ γενόμενον τῷ ποιήσαντι᾽ τὸ γὰρ ἐξ αὐτοῦ οἰκεῖον 
- - » 3 τῷ ἀφ᾽ οὗ, οἷον ὀδοὺς ϑρὶξ ὁτιοῦν τῷ ἔχοντι. ἐκείνῳ δὲ οὐδὲν 

Ἀν 5. 4 δ᾿ υ δ8ν.Ὲ5’ ᾿ - ΄ ᾿ - ’ «Αξϑς ΩΝ τὸ ἀφ᾽ οὗ. ἢ ἧττον. καὶ τῷ πλήϑει δὲ τοῦ χρόνου" οἱ μὲν 
᾿. ’ - ΄ 

γὰρ εὐθὺς γενόμενα στέργουσιν, τὰ δὲ προελϑόντα τοῖς χρό- 25 
νοις τοὺς γονεῖς, σύνεσιν ἢ αἴσϑησιν λαβόντα. ἐκ τούτων δὲ 

» - - » 3 

8 δῆλον καὶ δι᾿ ἃ φιλοῦσιν μᾶλλον αἷ μητέρες. γονεῖς μὲν οὖν 
τέκνα φιλοῦσιν ὡς ξαυτούς (τὰ γὰρ ἐξ αὐτῶν οἷον ἕτεροι 
αὐτοὶ τῷ κεχωρίσϑαι)., τέκνα δὲ γονεῖς ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων πε- 

΄ ΤΩΝ " ] ᾽ ΄ - - . Ἀπ ’ 
φυχότα, ἀδελφοὶ δ᾽ ἀλλήλους τῷ ἐκ τῶν αὐτῶν πεφυχέ- 30 

ναι ἡ γὰρ πρὸς ἐκεῖνα ταὐτότης ἀλλήλοις ταὐτοποιεῖ" 
[χὰ ᾽ ᾿ 4 ᾿ ,ὔ " νι - φι ὅϑεν φασὶν ταὐτὸν αἷμα καὶ δίξαν καὶ τὰ τοιαῦτα. εἰσὶν 

α δὴ ταὐτό πως καὶ ἐν διῃρημένοις. μέγα δὲ πρὸς φιλίαν 
ι } ΄ ἢ } τ 26 ᾿ ΟΣ ὦ . Ὡ 

καὶ τὸ οθουσον. καὶ τὸ χαϑ νι μας ξετο ἡλιξ ἦνὉ ἡλίκα, 

καὶ οὗ συνήϑεις ἑταῖροι" διὸ χαὶ ἡ ἀδελφικὴ τῇ ἑταιρικῇ 86 

᾿ὁμοιοῦται. ἀνεψιοὶ δὲ καὶ οἵ λοιποὶ συγγενεῖς ἐκ τούτων 1165. 
συνῳκείωνται" τῷ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν εἶναι. γίνονται δ᾽ 

ἔχε ἠρτῆσϑαι δὲ ο. 6. Α5ρ., καὶ ἠρτῆσϑαι ΠῸ ΚΡ ΗΒ]. Ατ. 
Εν. ῃ 29. ὀδοὺς ϑοὶξ ὁτιοῦν Κ'0:9. ΕΥ., ϑοὶξ ὀδοὺς ὁτιοῦν 1» 
ΟΡ, ὁδοὺς ἢ ϑοὶξ ὁτιοῦν ΑἸΆά., ὀδοὺς ἢ. ϑοὶξ ἢ ὁτιοῦν ΓΜ» 
Ηδϊ. (Ὁ) ΒΚ. Βυ., ὁδοὺς καὶ ϑροὶξ καὶ ὁτιοῦν ΑΥ. [τῷ ἔχοντι ΟΠ]. 
Ρτ. ΚΡ, 866]. ΕῪ., 6. 6. δἀᾷ. ΗἨ8]. ΑΥ. οὔ το. Κρ ἷ ἐκείνων δ᾽ 
οὐθενὶ ΟΥ ΑΙ. ἀτ. , ἐκείνων δ᾽ οὐδὲν Αβρ., ἐκεένῳ δ᾽ (δὲ Κ᾿) 
οὐδὲν ὁ. ὁ. ΗΒ6]. !|34. τὸ ΓΆΚΡΤΡ ΗΕ]. ἀσ., τῶ ΜΡ όνυ ΑΒΡ.», ὁ1η. 
ΑΙα. 128. γενώμενα τ» γεννώμενα ΜΡ οὐ φουτ." ΚΡ, γεννόμενα ()) 
ΗΘ]. || προελϑόντος χρόνου ΚΡΟϑ ἢ 231. οὖν ὁ. ὁ. Η6]., γὰρ ΜΡ 
ΑἸὰ. Ατ., οἵ. ΡΟ ἢ 81. ἀλλήλους οἱ. Οδιηθυδσῖιβ [[πταυτοποιεῖ 
ΑἸα. Βκ.", ταὐτὸ ποιεῖ ΜΌΟΡ, τοῦτο ποιεῖ ΚΡ ἢ 82. .ὅϑε»} διό 
ΜΡ ΑἸά. ἢεὶϊ. Ι 38. δὲ ο. 6. Η5]. ἀν., δὴ ΚΡ, οἴω. Οὐ 1 116028, 
2. συνοικειοῦνται ΤΡ ῸΡ ΑΥ,, συνωκείωνται ὁ. ο. Ηδ]. 
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ΩΣ 
τι Α ᾿ , Ἂ ᾿] ᾽ ΄ » ’ μ᾿ ’,’ 

οὗ μὲν οἰκειότεροι οὗ δ᾽ ἀλλοτριώτεροι τῷ σύνεγγυς ἢ πόρρω 
}] 3 , » κι » 

τὸν ἀρχηγὸν εἶναι. ἔστιν δ᾽ ἡ μὲν πρὸς γονεῖς φιλία τέκνοις ὁ 
4΄ιὺν ΄ " ΄ γῇ ᾿ 3 ᾿ δ Ὁ 5 (καὶ ἀνθρώποις πρὸς ϑεούς), ὡς πρὸς ἀγαϑὸν καὶ ὑπερέχον 

4 ν - -" 

εὖ γὰρ πεποιήκασι τὰ μέγιστα τοῦ γὰρ εἶναι καὶ τραφῆναι 
αἴτιοι, καὶ γενομένοις τοῦ παιδευϑῆναι. ἔχει δὲ καὶ τὸς 
ξεν " }] ΄ ς 4 - “» ε ἢ 
ἡδὺ καὶ τὸ χρήσιμον ἡ τοιαύτη φιλία μᾶλλον τῶν ὀϑνείων, 
[χὰ Ἵ -" - ὅσῳ καὶ κοινότερος ὃ βίος αὐτοῖς ἐστίν. ἔστιν δὲ καὶ ἐν τῇ 
7 - [χ2 - - » -“ 10 ἀδελφικῇ ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἕταιρικῇ, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς 
ἐπιεικέσίν, καὶ ὅλως ἐν τοῖς ὁμοίοις, ὅσῳ οἰκειότεροι καὶ ἐκ 
γενετῆς ὑπάρχουσι στέργοντες ἀλλήλους, καὶ ὅσῳ ὁμοηϑέ- 
στεροι οὗ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ σύντροφοι χαὶ παιδευϑέντες 
ς ϊ ς ν 
ὁμοίως" καὶ ἡ κατὰ τὸν χρόνον δοκιμασία πλείστη καὶ 

βεβαιοτάτη. ἀνάλογον δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τῶν συγγε- 
-» . ΄ 3 ι ᾿ ἢ ἢ -» δ νῶν τὰ φιλικά. ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ φιλία δοκεῖ κατὰ 
΄ ς ’ Ἕ , »"ἢ 

φυσιν υπαρχεῖν ἄνϑρωπος γὰρ τῃ φύσει συνδυαστικὸν 
- Ἃ 

μᾶλλον ἢ πολιτικόν, ὕσῳ πρότερον καὶ ἀναγκαιότερον οἰκία 
πόλεως. καὶ τεκνοποιία κοινότερον τοῖς ξῴοις. τοῖς μὲν οὖν 

20 ἄλλοις ἐπὶ τοσοῦτον ἡ κοινωνία ἐστίν, οἵ δ᾽ ἄνϑρωποι οὐ μόνον 

τῆς τεκνοποιίας χάριν συνοικοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν 
δ χὰ ϑα.ὶ ᾿ ΄ ὁ ὦ ΓΘ ᾽ ᾿ βίον" εὐϑὺς γὰρ διήρηται τὰ ἔργα, καὶ ἔστιν ἕτερα ἀνδρὸς 

᾿ ΓΑΙ: » 53 2 ΄ 2 } ᾿ , 
καὶ γυναικός" ἐπαρκοῦσιν οὖν ἀλλήλοις. εἰς τὸ κοινὸν τιϑέν- 

ἥ νὦἤἄ ᾿ . ι " ᾿ ΄ ᾽ν 
τὲς τὰ ἴδιας, διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ χρήσιμον εἶναι δοκεῖ 

᾿ Ἁ ξεν ΕῚ ΄ - ,ὔ ᾽ Ψ Ν " Ε] Ἵ ’ 
35 καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ. εἴη δ᾽ ἂν καὶ δι΄ ἀρετήν, 

" εἰ ἐπιεικεῖς εἶεν" ἔστιν γὰρ ἑκατέρου ἀρετή, καὶ χαίροιεν ἂν 
τῷ τοιούτῳ. σύνδεσμος δὲ τὰ τέκνα δοκεῖ εἶναι" διὸ ϑᾶττον 
ον» ΄ ἀδὺ ι ν , ᾿ 2 ᾿ Ω οἵ ἄτεκνοι διαλύονται τὰ γὰρ τέκνα κοινὸν ἀγαϑὸν ἀμ- 

φοῖν, συνέχει δὲ τὸ κοινόν. τὸ δὲ πῶς συμβιωτέον ἀνδρὶ 

ϑι 1 - 

ο 

ὅ. καὶ ἀνϑρώποις πρὸς ϑεούς 8600]. Ἐν... πθδοῖο δὴ γθοῦθ ᾿ 
ἀγαϑὸν ὑπερέχον. κυ, ἀγαϑοῖς ὑπερέχοντα γ6] ἀγαϑοὶς ὑπε- 
ρθέχοντα ΓΜ ᾧ ἈΝ ἀγαϑὸν καὶ ὑπερέχον ὁ. ο. Ηδ]. ΑΥ, | 7. καὶ 
οδὺ δὲ οἵη. ΜΡ ΑἸά., ο. ὁ. δᾶά. Ηθ]. 11. ἐν οτὰ. ΠΝ 12. 

ὅσῳ] ὡς ΓΜΡΟῚ !] 16. καὶ δηΐο ἀνδρὶ ἀᾶᾷ. Β:. || 18. ὅσων ΚΡ 
ΗΘ]. Ατον καὶ ὅσω οθῦ. 19. τοῖς δαΐθ ξῴοις οἵα. ΜΡΟ» ΑἸἹά. 
Η6]. || 36. γὰρ ὁ. 6. Ηθ6]. ΑΥ., δὲ ΓΜ» ἑκάτερον ΗΒ]. ον 29. βιω- 
τέον Π', βιωτέον ἐστὺὴν 1)Ὁ, ᾽συμβιωτέον δι ὃ. ΘΙ: 



2. πρό ὡς δὲ «εότερον. ϑϑι Α-οτὐκά “τ-Ὗ «ἀξ Ξ ν “ς 3... - 

δ“, ΚΑΡΕΣ, Ὁ ππῖς ΠΟΥ καὶ ταν τ ακηόμσηρα, τ τὰ ταν (φρυίσεε..) Ζζα 
«ξαξι.ἑογίκ σα: γμι ἐλ εις ψοδε 4- δε ϑεζαα κ ἐζες. ΖΕ), Ὲ 
Ὧ9 σενι’.Φνκδί. 





Ττ 

τὸ 

ῷ» 

Θ. 14. 1102, 80 --- 16. 1102, 19. 1938 

πρὸς γυναῖχα καὶ ὅλως φίλῳ πρὸς φίλον, οὐδὲν ἕτερον 30 
φαίνεται ξητεῖσϑαι ἢ πῶς δίκαιον" οὐ γὰρ ταὐτὸν φαίνεται 
τῷ φίλῳ πρὸς τὸν φίλον καὶ τὸν ὀϑνεῖον καὶ τὸν ἑταῖρον 
καὶ τὸν συμφοιτητήν. ΜΕ: 

» » » Φφδῷ απὸ 
τριττῶν δ᾽ οὐσῶν φιλιῶν, καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται, 1ὔ 

καὶ καϑ' ἑκάστην τῶν μὲν ἐν ἰσότητι φίλων ὄντων τῶν δὲ 35 
καϑ᾽ ὑπεροχήν (καὶ γὰρ ὁμοίως ἀγαϑοὶ φίλοι γίνονται καὶ 
ἀμείνων χείρονι, ὁμοίως δὲ καὶ ἡδεῖς. καὶ διὰ τὸ χρήσι- τ16ὲν 
μον ἰσάξοντες ταῖς ὠφελείαις καὶ διαφέροντες). τοὺς ἴσους. 
μὲν κατ᾽ ἰσότητα δεῖ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἰσάξειν,, 

Ἁ 5 ὦ Ὅν ᾿ »Ὕ ς - 5 ΄ ᾿ τοὺς δ᾽ ἀνίσους τῷ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποδιδόναι. ---᾿ 
" ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ , - ΠΝ γίνεται δὲ τὰ ἐγκλήματα καὶ αἵ μέμψεις ἐν τῇ κατὰ 5 

τὸ χρήσιμον φιλίᾳ ἢ μόνῃ ἢ μάλιστα εὐλόγως. οἱ μὲν 
᾿ γ Ὁ Ἃ Ἵ ε -" 2 ΄ - γὰρ δι᾿ ἀρετὴν φίλοι ὄντες εὖ δρᾶν ἀλλήλους προϑυμοῦνται 

(τοῦτο γὰρ ἀρετῆς καὶ φιλίας), πρὸς τοῦτο δ᾽ ἁμιλλωμένων 
οὐκ ἔστιν ἐγκλήματα οὐδὲ μάχαι (τὸν γὰρ φιλοῦντα καὶ 
εὖ ποιοῦντα οὐδεὶς δυσχεραίνει, ἀλλ᾽ ἐὰν ἦ χαρίεις, ἀμύ- τὸ 
νεται εὖ δρῶν᾽ ὃ δ᾽ ὑπερβάλλων, τυγχάνων οὗ ἐφίεται, 
οὐκ ἂν ἐγκαλοίη τῷ φίλῳ, ἕξκάτερος γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ ὀρε- 

Ἦν , ἀπ πα ον ς ͵΄ Ὁ ᾿ 2 Ἦν γεται)" οὐ πάνυ δ᾽ οὐδ᾽ ἐν τοῖς δι᾿’ ἡδονήν (ἅμα γὰρ ἀμφοῖν 
γίνεται οὗ ὀρέγονται, εἰ τῷ συνδιάγειν χαίρουσιν" γελοῖος 
δ᾽ ἫἽ ᾽: ι φ ἐ λῷ - Ἁ ᾿ ἐ Α κ 

: ἂν φαίνοιτο καὶ ὁ ἐγκαλῶν τῷ μὴ τέρποντι, ἐξὸν μὴ 15 

ρ» συνδιημερεύειν) ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἐγκληματική. ἐπ᾽ 
3 Α ’ 3 , 3.κ - ’ Ἷ 

ὠφελείᾳ γὰρ χρώμενοι ἀλλήλοις ἀεὶ τοῦ πλείονος δέονται, 

καὶ ἔλαττον ἔχειν οἴονται τοῦ προσήκοντος, καὶ μέμφονται 
ὅτε οὐχ ὅσων δέονται τοσούτων τυγχάνουσιν ἄξιοι ὄντες" οἵ 

82. πρὸς ροϑὺ φίλον καὶ δα. Βγ. (ἐοηαθυθ) || 84. δὴ Γ' ΑἸά. 
Η8]. Ατ. [[|80. φίλοι ροβὺ γένονται Πὖ 1162}, 4. τῷ Γ' οὖ οοττγ. 
Ῥαγ. 1411, τὸ ΠΉΣΝυ ΑἸά. οὐ ρυ. Ῥαυ. 1417, τῷ τὸ Οουδϑβ ἢ 
ὅ. γίνονται ΜΡ Ηδ]. {{(10. ἀμεέβεται ΓΤ ΝΡ ΑἸ. Αβρ. Ηδ]. Αυ. ἢ} 
12. ἑκάτερος --- ὀρέγεται 560]. ΒΥ. (πρβοῖο δῃ σϑοῦθ) [ ἕκαστος 
ΚΡΌΙΡ, ἑκάτερος ὁ. 6. Ηδ]. Ατ. [[ ὀρέγεται] ἐφίεται 113 Ἠδ]. ΒΚ. 
Βυ. (μθβοῖο 8δῃ χϑοῦθ) [ 16. μὴ] μὲν ΝΡ, οἴ. ΜΡῸΟ 1.8: Ῥαγ, 1417 
Ηδ6]. {{16. συνημερεύειν ΚΡ ΝΟ 18: ΑἸά, ΕῪ. (μΘβοῖο δὴ τϑοῦθ). 

Ἀπιβτ. ἘΠῚ, Νίο, 18 



᾿ φζεέύζαιϑε, 
᾿ 7ὐκπολιῤ 

Ϊ Ϊ 

194 Θ. 16. 11650, 20 -- 11688, 6. 
"Ὁ 

30 δ᾽ εὖ ποιοῦντες οὐ δύνανται ἐπαρκεῖν τοσαῦτα ὅσων οἱ “ 
σχοντες δέονται. ἔοικεν δέ, καϑάπερ τὸ δίκαιόν ἐστι διττόν, ὅ 

τὸ μὲν ἄγραφον τὸ δὲ χατὰ νόμον, καὶ τῆς κατὰ τὸ 
χρήσιμον φιλίας ἣ μὲν ἠϑικὴ ἣ δὲ νομικὴ εἶναι. γίνεται 
οὖν τὰ ἐγκλήματα μάλιστ᾽ ὅταν μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν συ- 

30 ναλλάξωσιν καὶ διαλύωνται. ἔστι δ᾽ ἡ νομικὴ μὲν ἐπὶ 5 
δητοῖς, ἡ μὲν πάμπαν ἀγοραία ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα, ἡ 
δὲ ἐλευϑεριωτέρα εἰς χρόνον, καϑ᾽ ὑμολογίαν δὲ τί ἀντὶ 
τίνος (δῆλον δὲ ἐν ταύτῃ τὸ ὀφείλημα κοὐκ ἀμφίλογον, 
φιλικὸν δὲ τὴν ἀναβολὴν ἔχει" διὸ παρ᾽ ἐνίοις οὐκ εἰσὶν τούτων 

80 δίκαι, ἀλλ᾽ οἴονται δεῖν στέργειν τοὺς κατὰ πίστιν συναλλά- 
Ὑπξαντας)" ἡ δ᾽ ἠϑικὴ οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς. ἀλλ᾽ ὡς φίλῳ δωρεῖται 
ἢ ὑτιδήποτε ἄλλο. πκομίξεσϑαι δὲ ἀξιοῖ τὸ ἴσον ἢ πλέον, 
ὡς οὐ δεδωκὼς ἀλλὰ χρήσας. οὐχ ὁμοίως δὲ συναλ- 8 
λάξας καὶ διαλυόμενος ἐγκαλέσει. τοῦτο δὲ συμβαίνει 

86 διὰ τὸ βούλεσϑαι μὲν πάντας ἢ τοὺς πλείστους τὰ καλά, 
προαιρεῖσϑαι δὲ τὰ ὠφέλιμα. καλὸν δὲ τὸ εὖ ποιεῖν μὴ 

ζω] 

1688 ἵνα ἀντιπάϑῃ, ὠφέλιμον δὲ τὸ εὐεργετεῖσϑαι. δυναμένῳ 9 
τ 

δὴ ἀνταποδοτέον τὴν ἀξίαν ὧν ἔπαϑεν, καὶ ἑκόντι ἄκοντα 

γὰρ φίλον οὐκ οἰητέον, ὡς δὴ διαμαρτόντα ἐν τῇ ἀρχῇ 
: -Ψ ͵΄ δ᾽ αν δ μέτα τ (τα ΠῚ 2 

καὶ εὖ παϑόντα ὑφ᾽ οὗ οὐκ ἔδει" οὐ γὰρ ὑπὸ φίλου, οὐδὲ δὲ 
4... ᾿ - ἐ ΄ Ξ5 ἢ ἐν 3 

5 αὐτὸ τοῦτο δρῶντος᾽ καϑάπερ οὖν ἐπὶ ῥητοῖς εὐεργετηϑέντα 
διαλυτέον. καὶ ὁμολογήσαι δ᾽ ἂν δυνάμενος ἀποδώσειν" 

28. φιλίας ΚΡ ΑΒρ. Η6]. ΑΥ., ὠφελείας οθὗ. || 2ὅ. δ΄ ἡ] δὴ 
ΒΚ. Εν. οὐ ρυ. Κν, δὲ ΓῚ» οὐ το. ΚΡ, δὲ δαὺ δ᾽ ἡ Ατ. {ἡ γοβὲ 
μὲν οἂᾶ, ΠῚῚ,}» ΒΙκ. ΕἾ., οἵα. Μὴ Ῥαν. 1417 ΑἸἹὰ., 5860], Βυ. [ 
28. ανερ ταμα Μὺ08 οὖ γρ. ΟΡ, ἀμφίλογον ο. ο. ΗθΙ. {{29. φιλι- 
κὸν ρυ. ΚΡ, φιλικὴν οοἰ. ΑΥ. οὖ το. ΚΡ {| διὸ παρ᾽ ὁ. ο. Ηδ]., 
διόπερ ΑΙά. τ. οὗ γυ. ΚΡ, διόπαρ το, ΚΡ, διόπερ παρ᾽ οἱ. ΕὙ. [} 
οὐκ εἰσὶ ροϑὺ τούτων Π5 ᾿ 82. ὥτινι δήποτε Γ΄ΜΡ, ὁτιδήποτε 
6. 6. Ηδ]. Δτν. ἢ ἄλλω Π30}, ἄλλο ο. ὁ. ΗΘ]. Αν, | 88. δὲ] δὲ καὶ 
ΜΡ ΑἸἹά. || 1108, 2. καὶ ἑκόντι οτα. Π' ΕῪ., ὁ. 6. δᾶ ἃ. ΑΥ. οὗ γρ. τηρ΄. 
το. ΚΡ |[{ 8. οὐκ οἰητέον Ἠδδδονΐαβ, οὐ ποιητέον ο. ὁ. ἔομ θα5. ΑΒρΡ. 
Αὐ, οὐ ϑἀϊξίοπθβ [Π 6. καὶ (γὰρ) Μυτούαβ {δ μλέγυαι γιούοσῖαβ δὲ 
Μαυχοίαβ (μα τὴ8]6, αὖ ἱπαϊοαὺ οὐΐδτα ἢγ.), ὁμολογῆσαι ΤΟ" 
ΑἸά. ΒΥ. οὗ ρυ. ΚΡ (ρϑύρϑσβϑι), ὁμολογήση το. ΚΡ || δ᾽] μὲν Μυτθοΐυβ. 



φ-“:ν δός...) “29 2:4 “νιεεσά, στ᾿ 2»: σεε, ἀο - 

“εσιέ. “(τοαὐ)όγε δ έτιξοιτειε .  ξεργέέα.ε:.6πεεαςεξαέσα 

α.»». κτιεσ.δΌΏες ἢ ερ. 

“ἷξε. τος δα ὄν νοῦν κΉρανν 
-Ἔϑε 6 ΟΝ } 7329- 

“ἐρέσε,) ογ ἀξ σνεύσεσί πεξεελκοσες. Ζξω κε: ξα ἐξε, ας )δζκ, 

τς - ἀγσιι σι νεῶς εἰ γετεσξαος ΘΕΌΝ 
Εὔ ἐοαρξῃν: πεαι2.ζε ἐα : 26 (ἐπ. ἔξεα Φ- “2 ι α6-γ κε εκα σέ: 

: κι κεεις σέ. κς τισέττεα 2. ὑπ εις 2, ὅς 46). ὅντε ᾿ 

διε.“ -(κπ..»(. Ν ς “, 

αὐ δον δ δὼ ἐκ, ΝΣ 





Θ. 1ὅ. 1168, Τ -- 16. 1108, 88, 195 
{11) ̓  » ,., «δὰ ὃ ΠΡ, ΚΕΡΕΝ ἈΕΌΕ τ τσ ὦ ἀδυνατοῦντα δὲ οὐδὲ ὁ δοὺς ἠξίωσεν ἄν᾽ ὥστ᾽ εἰ δυνατὸς, ἀπο- 

δοτέον. ἐν ἀρχῇ δ᾽ ἐπισκεπτέον ὑφ᾽ οὗ εὐεργετεῖται καὶ ἐπὶ 
2 

τὸ τένι, ὕπως ἐπὶ τούτοις ὑπομένῃ ἢ μή. --- ἀμφισβήτησιν ὃ 
ἔχει πότερα δεῖ τῇ τοῦ παϑόντος ὠφελείᾳ μετρεῖν καὶ 10 
πρὸς ταύτην ποιεῖσϑαι τὴν ἀνταπόδοσιν, ἢ τῇ τοῦ δράσαν- 
τος εὐεργεσίᾳ. οἵ μὲν γὰρ παϑόντες τοιαῦτά φασιν λαβεῖν 
παρὰ τῶν εὐεργετῶν ἃ μικρὰ ἦν ἐκείνοις καὶ ἐξῆν παρ᾽ 
τὸν » ἣν ᾿ ᾿ς ἀὐ ες ὩΡΎ. ᾿ , ἑτέρων λαβεῖν, κατασμικρίζοντες᾽ οὗ ὃ ἀνάπαλιν τὰ μέ- 
γιστα τῶν παρ᾽ αὑτοῖς, καὶ ἃ παρ᾽ ἄλλων οὐκ ἦν, καὶ ἐν τ 

5 53 

11 κινδύνοις ἢ τοιαύταις χρείαις. ἀρ᾽ οὖν διὰ μὲν τὸ χρήσιμον 
τῆς φιλίας οὔσης ἡ τοῦ παϑόντος ὠφέλεια μέτρον ἐστίν; οὗτος 

γὰρ ὃ δεόμενος, καὶ ἐπαρκεῖ αὐτῷ ὡς κομιούμενος τὴν 
ἴσην" τοσαύτη οὖν γεγένηται ἡ ἐπικουρία ὅσον οὗτος ὠφέλη- 
ται, καὶ ἀποδοτέον δὴ αὐτῷ ὅσον ἐπηύρατο, ἢ καὶ πλέον᾽ 30 

[4 ’ Α »" Α ᾽ 3 Ἁ ’ Α 2 κάλλιον γάρ. ἐν δὲ ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐγκλήματα μὲν οὐκ 
᾿ 3. 66 ε - ΄ ’ Ἔ » 2 ἔστιν, μέτρῳ δ᾽ ἔοικεν ἡ τοῦ δράσαντος προαίρεσις" τῆς ἀρε- 
τῆς γὰρ καὶ τοῦ ἤϑους ἐν τῇ προαιρέσει τὸ κύριον. 

Ζι.ξιι ΚΛ ᾿ Π » 2 ς Ἁ , 

ΧΤΥ͂ “διαφέρονται δὲ καὶ ἐν ταῖς καϑ᾽ ὑπεροχὴν φιλίαις. 16 
ἀξιοῖ γὰρ ἑκάτερος πλέον ἔχειν, ὅταν δὲ τοῦτο γένηται, 35 
διαλύεται ἡ φιλία. οἴεται γὰρ ὅ᾽ τὲ βελτίων προσήκειν 
αὑτῷ πλέον ἔχειν (τῷ γὰρ ἀγαθῷ νέμεσϑαι πλέον)" ὁμοίως 
δὲ καὶ ὃ ὠφελιμώτερος. ἀχρεῖον γὰρ ὄντα οὔ φασιν δεῖν ἴσον 
ἔχειν" λειτουργίαν τε γὰρ γίνεσθαι καὶ οὐ φιλίαν, εἰ μὴ 
κατ᾽ ἀξίαν τῶν ἔργων ἔσται τὰ ἐκ τῆς φιλίας" οἴονται 30 
γάρ, καϑάπερ ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλεῖον λαμβάνουσιν 
οὗ συμβαλλόμενον πλεῖον, οὕτω δεῖν καὶ ἐν τῇ φιλίᾳ. ὃ 

δ᾽ ἐνδεὴς καὶ ὃ χείρων ἀνάπαλιν" φίλου γὰρ ἀγαϑοῦ εἶναι 

9. ὑπομένοι Μ᾽, ὑπομείνη 1,Ὁ, ὑπομείνηι το. ΚΡ, γρ. ὑπο- 
μήνη τὰρ. ΟΡ || ἀμφισβήτησιν -- 28. κύριον] ν. απ δἀποίαθο 
δὰ 116048,, 32 Βαᾳ. {[14. κατασμικρύνοντες το, ΚΡ, κατασμικρένον- 
τες ΑἸὰ. || 19. ὠφελεῖται ΓΊΡ ΜΡῸΟΡ ἐ || 20. ἐπηύρατο ΗΠ ΝΡΟΣ, 
ἀπηύρατο ΤΟΎ, ἐφεύρετο ρει. ΚΡ, ἐφεύρατο ΑἸΑ. 6 το. ΚΡ ἢ 98. 
ὁ οἵη. ΚΌΜΡ ΑἸἹά. ᾿ 29. τε τη816 560]. ἢν. || 81. πλείω ΓΊΏΡΟΡ 
ΑἸά., πλέον Ηδ]. ᾿] 82. πλέον 1,» Ηδ6]., πλείω ΓΟ ΑἸᾷ,., οτῃ. Μὴ ἡ. 
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196 Θ. 10. 11088, 84 --- 1108}, 32. 

τὸ ἐπαρκεῖν τοῖς ἐνδεέσιν" τί γάρ, φασίν, ὄφελος σπουδαίῳ 
86 ἢ δυνάστῃ φίλον εἶναι, μηδέν γε μέλλοντα ἀπολαύειν; 

11θδν ἔοικεν δὲ ἑκάτερος ὀρθῶς ἀξιοῦν, καὶ δεῖν ἕκατέρῳ πλέον 
νέμειν ἐκ τῆς φιλίας, οὐ τοῦ αὐτοῦ δέ, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπερ- 
ἔχοντι τιμῆς τῷ δ᾽ ἐνδεεῖ κέρδους" τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς 
καὶ τῆς εὐεργεσίας ἡ τιμὴ γέρας, τῆς δ᾽ ἐνδείας ἐπικουρία 

ὅ τὸ κέρδος. οὕτω δ᾽ ἔχειν τοῦτο καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις φαί- 
νεται. [οὐ "γὰρ τιμᾶται ὃ μηδὲ ἀγαϑὸν τῷ ποινῷ ̓ πορίζων. 

τὸ κοινὸν γὰρ δίδοται τῷ τὸ κοινὸν εὐεργετοῦντι, ἡ τιμὴ δὲ 

κοινόν.] οὐ γὰρ ἔστιν ἅμα χρηματίζεσϑαι ἀπὸ τῶν κοινῶν 

καὶ τιμᾶσϑαι. Ὲ ἐν πᾶσι γὰρ τὸ ἔλαττον οὐδεὶς ὑπομένει" 

1ἴο τῷ δὴ περὶ χρήματα ἐλαττουμένῳ τιμὴν ἀπονέμουσιν καὶ 
τῷ δωροδόκῳ χρήματα᾽ τὸ κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ἐπανισοῖ καὶ 
σῴξει τὴν φιλίαν, καϑάπερ εἴρηται. οὕτω δὴ καὶ τοῖς ἀνί- 
σοις ὁμιλητέον, καὶ τῷ εἰς χρήματα ὠφελουμένῳ ἢ εἰς 
ἀρετὴν τιμὴν ἀνταποδοτέον, ἀνταποδιδόντα τὰ ἐνδεχόμενα. 

1 τὸ δυνατὸν γὰρ ἡ φιλία ἐπιζητεῖ, οὐ τὸ κατ᾽ ἀξίαν" οὐδὲ 

2 ς. 

γὰρ ἔστιν ἐν πᾶσιν, καϑάπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς 
καὶ τοὺς γονεῖς" οὐδεὶς γὰρ ἄν ποτε τὴν ἀξίαν ἀποδοίη, εἰς 
δύναμιν δὲ ὁ ϑεραπεύων ἐπιεικὴς εἶναι δοκεῖ. διὸ κἂν δό- 

ξειεν οὐκ ἐξεῖναι υἱῷ πατέρα ἀπεῖπα αὔϑαι; πατρὶ δ᾽ υἱόν. 

ὀφείλοντα γὰρ ἀποδοτέον, οὐδὲν δέ, ποιήσας, ἄξιον τῶν 

ὑπηργμένων δέδρακεν, ὥστ᾽ ἀεὶ ὀφείλει" οἷς δ᾽ ὀφείλεται, 
ἐξουσία ἀφεῖναι, καὶ τῷ πατρὶ δή. ἅμα δ᾽ ἴσως οὐδείς ποτ᾽ 

84. φασίν οτὰ. «Ἐν 560]. ΕΥ.,) 6. δ. δ. ΑΒρ. ἨΔ]. Ατ΄. || 
1168}, 1. δὲ] δ᾽ οὖν Κν τ. {1} 6. οὐ -- 8. κοινόν φῬοβῦ 9. τι- 
μᾶσϑαι ἐστὶ. ϑαβοιι., οοπέγω 8. οὐ -- 9. τιμᾶσϑαι αἰύογατα τὸ- 
ΟΘΠΒΙΟΠΘΙΩ γΘΥθοσιπὶ 1Ποσττα δια ὐθοθαθηξίαπη 6586 ραΐαῦ Ῥ88ο- 
σία [ 10, τιμὴν ροϑῦ ἀπονέμουσι, ΤῸ} || 11. ἀδωροδόκῳ Ο ΑἸὰ. 
ΑΥ. οὖ το. Κῦ, δωροδόκω ὁ. ὁ. Αβρ. ΗΘ]. [[ 12, καὶ {ἐν φιλίᾳ» 
οἱ. Ἐν, {{14, ἀποδοτέον Μν Ῥατ. 1411 ἀποδιδόντα ΚΡΟϑ “οὗ γρ. 
ΟΡ || τὸ ἐνδεχόμενον Π53 δὶ]. ,Αὐ΄ ΒΚ. Βτ, Βυ, || 17. τοὺς ΟἿ]. 
ΜΡ ΑἸᾷ. Ηδ]. [ τὴν ἀξίαν ποτ᾿ ἂν Π5ΚΡ Βὺ, {|ᾷ3230. ὀφείλοντι 
ΤΡῸΡ, τὸν ὀφείλοντα υἱὸν ΑἸά., ὀφείλοντα ὁ. ὁ. ΑΒρ. ΑΤ. ϑ΄, 
αὐ νἱἀοξαν, ΗΒ]. ! 32. ἀφιέναι κύὐνν, γρ. ἀφιῆαι ταρ. ΟΡ {ἅμα 
δ᾽] ἀλλ᾽ οἷ. Οοταθ8. 

(ΧΤ 

ὧν» 

᾿- 





Ἐρ « στής͵, «ες. 

ΣΟΥ κρετήν.- -μάφλτῥ δακεκίου οἰοκοεζα. 

ΕΝ ἐν 3. δορὰν"... 



Θ. 10. 1168, 28 --- 1. 1, 1104, 18. 191 

ΧΤΙΥ) 
ο΄ ἂν ἀποστῆναι δοκεῖ μὴ ὑπερβάλλοντος μοχϑηρίᾳ (χωρὶς 

γὰρ τῆς φυσικῆς φιλίας τὴν ἐπικουρίαν ἀνθρωπικὸν μὴ 

διωθεῖσϑαι)" τῷ δὲ φευκτὸν ἢ οὐ σπουδαστὸν τὸ ἐπαρκεῖν; 35 

μοχϑηρῷ ὄντι. εὖ πάσχειν γὰρ οἱ πολλοὶ βούλονται. τὸ 
δὲ ποιεῖν φεύγουσιν ὡς ἀλυσιτελές. 

- ᾿ ὰ 

11 [περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω"] ἐν 28 
’ 

πάσαις δὲ ταῖς ἀνομοιοειδέσε φιλίαις τὸ ἀνάλογον ἰσάξει 32 
Η ΄,᾽ ᾿ γ ν 7: 23.4.9, ᾿ - 

καὶ σῴζει τὴν φιλίαν, καϑάπέρ εἴρηται, οἷον καὶ ἐν τῇ 
πολιτικῇ τῷ σκυτοτόμῳ ἀντὶ τῶν ὑποδημάτων ἀμοιβὴ 
γίνεται κατ᾽ ἀξίαν, «καὶ τῷ ὑφάντῃ καὶ τοῖς λοιποῖς. 8 

5 ἐνταῦϑα μὲν οὖν πεπόρισται κοινὸν μέτρον τὸ νόμισμα, 1164 8 
καὶ πρὸς τοῦτο δὴ πάντα ἀναφέρεται. καὶ τούτῳ μετρεῖται" 
ἐν δὲ τῇ ἐρωτικῇ ἐνίοτε μὲν ὃ ἐραστὴς ἐγκαλεῖ ὅτι ὑπερ- 
φιλῶν οὐκ ἀντιφιλεῖται. οὐδὲν ἔχων φιλητόν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, 
πολλάκις δὲ ὃ ἐρώμενος ὅτε πρότερον ἐπαγγελλόμενος ὅ 

8 πάντα νῦν οὐδὲν ἐπιτελεῖ, συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐπει- 
δὰν ὃ μὲν δι’ ἡδονὴν τὸν ἐρώμενον φιλῇ, ὃ δὲ διὰ τὸ χοή- 
σιμὸν τὸν ἐραστήν, ταῦτα δὲ μὴ ἀμφοῖν ὑπάρχῃ. διὰ 
ταῦτα γὰρ τῆς φιλίας οὔσης διάλυσις γίνεται, ἐπειδὰν μὴ 
γίνηται ὧν ἕνεκα ἐφίλουν. οὐ γὰρ αὑτοὺς ἔστεργον ἀλλὰ 
τὰ ὑπάρχοντα. οὐ μόνιμα ὄντα" διὸ τοιαῦται καὶ αἵ φι- 
λέαι. ἡ δὲ τῶν ἡϑῶν καϑ᾽ αὑτὴν οὖσα μένει, καϑάπερ εἴρη- 

4 ται. διαφέρονται δὲ καὶ ὅταν ἕτερα γίνηται αὐτοῖς καὶ 
μὴ ὧν ὀρέγονται" ὅμοιον γὰρ τῷ μηδὲν γίνεσθαι, ὅταν 
οὗ ἐφίεται μὲ τυγχάνῃ, οἷον καὶ τῷ κιϑαρῳδῷ ὃ ἐπαγ- 15 

- 0 

28. δοκῆ ΠῸ ΜΡ ΑἸἹὰ, { 2ὅ. δ᾽ ἐπίφευκτον ΜΌΝ ΑἸ4. Α5ρ. 
Τήν. 1Χ. Κυμν -- Πι Τρὸν -- Π5. 
28, περὶ --- εἰρήσϑω 560]. ΕῪ. Οταπέιι5 Εν. {82. ἁπάσαις 

Π|5 ἈΑϊά.} ἀνομοειδέσι ΤΥ ΜΡ ΑἸὰ. ΜΙ,, ἀνομοειδῶν γ6] ἀνομοιο- 
εἰδῶν Γ΄, ἀνομοιοειδέσι ὁ. ὁ. ΗΒ]. [[116048.,. 2. καὶ ρῥτίαβ δἀᾶ. Γ' 
1}, 10. ἕνεκεν βάβθοιη. [| 12. ἠἡϑικῶν ΟΤ:8: ΑἹ, Ατ΄. ΜΙ (Ὁ) || 1δ. 
ἐπαγγειλάμενος βοουπάυτα ΜΊ, οὐ Η6]. οἱ. Οὐχδ68. 



Μ 

Ἰζῶξε ὡσιξέ. 

Ἄζλουι 

198 1.1. 1Ἀ1648, 16 -- 1164Ὁ, 4. 

“γελλόμενος, καὶ ὅσῳ ἄμεινον ἄσειεν, τοσούτῳ πλείω" εἰς δ 
ἕω δ᾽ ἁπαιτοῦντι τὰς ὑποσχέσεις ἀνθ᾽ ἡδονῆς ἡδονὴν ἀπο- 
δεδωκέναι ἔφη. εἰ μὲν οὖν ξκάτερος τοῦτο ἐβούλετο, ἱκανῶς 
ἂν εἶχεν" εἰ δ᾽ ὃ μὲν τέρψιν ὃ δὲ κέρδος, καὶ ὃ μὲν ἔχει 

80 ὃ δὲ μή, οὐκ ἂν εἴη τὸ κατὰ τὴν κοινωνίαν καλῶς. ὧν 
γὰρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει, κἀκείνου ἡ 
γε χάριν ταῦτα δώσει. --- ἰ τὴν ἀξίαν δὲ ποτέρου τάξαι ἐστίν, 
τοῦ προϊεμένου ἢ τοῦ προλαβόντος; ὃ γὰρ προϊέμενος ἔοικ᾽ 
ἐπιτρέπειν ἐκείνῳ. ὕπερ φασὶν καὶ Πρωταγόραν ποιεῖν" 

3ὅ ὅτε γὰρ διδάξειεν ἁδήποτε, τιμῆσαι τὸν μαϑόντα ἐκέλευεν 
ὅσου δοκεῖ ἄξια ἐπίστασθαι, καὶ ἐλάμβανεν τοσοῦτον. ἐν ὁ 
τοῖς τοιούτοις δ᾽ ἐνίοις ἀρέσκει τὸ “᾿μισϑὸς δ᾽ ἀνδρί. οἵ 
δὲ προλαβόντες τὸ ἀργύριον, εἶτα μηδὲν ποιοῦντες ὧν ἔφα- 
σαν διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελιῶν. εἰκότως ἐν ἐγκλή- 

80 μασε γίνονται" οὐ γὰρ ἐπιτελοῦσιν ἃ ὡμολόγησαν. τοῦτο τ 
δ᾽ ἴσως ποιεῖν οἵ σοφισταὶ ἀναγκάξονται διὰ τὸ μηδένα ἂν 
δοῦναι ἀργύριον ὧν ἐπίστανται. οὗτοι μὲν οὖν ὧν ἔλαβον τὸν 
μισϑόν, μὴ ποιοῦντες εἰκότως ἐν ἐγκλήμασιν εἰσίν" ἐν οἷς 
δὲ μὴ γίνεται ὁϊομολογία τῆς ὑπουργίας, οἵ μὲν δι’ αὑτοὺς 

8ῦ προϊέμενοι εἴρηται ὅτε ἀνέγκλητοι (τοιαύτη γὰρ ἡ κατ᾽ 

ζσι 

2 " ᾿ 3 ΄ ᾿ ᾿ , 
τιράν ἀρετὴν φιλία), τὴν ἀμοιβήν τε ποιητέον κατὰ τὴν προαί- 

ρεσιν (αὕτη γὰρ τοῦ φίλου καὶ τῆς ἀρετῆς οὕτω δ᾽ ἔοικε 
καὶ τοῖς φιλοσοφίας κοινωνήσασιν᾽ οὐ γὰρ πρὸς χρήματα 
ἡ ἀξία μετρεῖται, τιμή τε ἰσόρροπος οὐκ ἂν γένοιτο, ἀλλ᾽ τ ̓  

20. τὴν οπϊ. 1)» ΑἸά., 6. ο. δᾶ. Ηδ6]. [ 22. τὰ αὐτὰ ΟΥ 6 
ν. 1. ἂρ. ΜΊ., τὰ αὑτοῦ Μυτοίυβ ὁ {[|τὴν -- Ὁ, 21. ἐτέμα αἰύθγατα 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙΙ Θ588 ΘΘΙΠΘΘ Ὁθουϊουθιη δηϊθοθαρθηξυτμῃ 11688,, 9. 
ἀμφισβήτησιν --- - 28. κύριον ταουτῦ Βδδβουίαβ [ 28. προεμένου 
οἷ. Οοτϑοβ {[2ὅ. μανϑάνοντα ΠἪ Μὶ. {{26. ἐν --- 21. ἀν δρί 560]. 
Βτ. ἢ 21. ἀρκεὶ Γ' ΑἸά, Ηθ]. Ατ. οὗ δῃίθ ἐνέοις Μ'Ῥ (ἀρέσκει οὐΐατα 
Μ1)Ἐ{ ἄρκιος ἔστω φνοϑὺ ἀνδρὶ «ἀᾶ. 1,» ΜΡ, ἄρκιος εἴη Ηδθ]., γοϑῖ- 
Βάτη αἰτηϊἀϊατα νϑοῦσμ ΚΡ, ὁ. ὁ. οτι. Μ|. Αὐ, || 38, προλαβόντες 
ΜΝ» ΑἸά. ΜΙ. Π6]. Ασυ., προλαμβάνοντες Π" ΚΡ Εν, (ἴοτβ. γϑθοῦθ) |} 
τὸ οι. Πἢ {|384. γίγνηται Π5 ΑἸᾶ, {[|Ἀ11604Ὁ, 2. ἔοικε κ. τ. 1. 
ΠΟῚ β8η8 6586 οΟΘηβοῦ Βγτ. 
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ξ 1. 1. 11640, ὅ --- 2. 1164}, 28. 199 
) 

Ψ μ᾿ , ΄ . ᾿ ᾿ ᾿ ι ὰν ᾿ 
ἴσως ἵκανον, καϑαάαπερ καὶ πρὸς ϑεοὺυς καὶ πρὸς γονεῖς; τὸ ὁ 
“ὃ ἐνδεχόμενον), μὴ τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς δόσεως ἀλλ᾽ ἐπί 

τινι, μάλιστα μὲν ἴσως δεῖ τὴν ἀνταπόδοσιν γίνεσϑαι δο- 
κοῦσαν ἀμφοῖν κατ᾽ ἀξίαν εἶναι. εἰ δὲ τοῦτο μὴ “συμβαίνοι, 

»" έδοα -ἐετρΉ... ΨΥ Ω 

οὐ μόνον ἀναγκαῖον δόξειεν ἂν τὸν προέχοντα τάττειν, 
ἀλλὰ καὶ δίκαιον. ὅσον γὰρ ἂν οὗτος ὠφελήϑη ἢ ἀνϑ᾽ ὅσου τ0 
τὴν ἡδονὴν εἴλετ᾽ ἄν, τοσοῦτον ἀντιλαβὼν ἕξει τὴν παρὰ 
τούτου ἀξίαν. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὠνίοις οὕτω φαΐνεται γινόμε- 

νον, ἐνιαχοῦ τ᾽ εἰσὶν νόμοι τῶν ἑκουσίων συμβολαίων δίκας 
μὴ εἶναι ὡς δέον, ᾧ ἐπίστευσεν, διαλυϑῆναι πρὸς τοῦτον 
καϑάπερ ἐκοινώνησεν. ᾧ γὰρ ἐπετράφϑη; τοῦτον οἴεται δὲ- 16 
καιότερον εἶναι τάξαι τοῦ ἐπιτρέψαντος. τὰ πολλὰ γὰρ οὐ 
τοῦ ἴσου τιμῶσιν οἵ ἔχοντες καὶ οἵ βουλόμενοι λαβεῖν τὰ 

ν ΕῚ ἃς ΄ οὔ ) ὩΣ ΌΣΕΝ “΄, 
γὰρ οἰκεῖα καὶ ἃ διδόασιν ἑκάστοις φαίνεται πολλοῦ ἀξια 
3 ψ: δὴ ξ 3 Ἁ }Ὶ - χὰ Ἂ ’ ἀλλ᾽ ὅμως ἡ ἀμοιβὴ γίνεται πρὸς τοσοῦτον ὅσον ἂν τάτ- 

΄ ὦ Φ᾽ »᾿ 3 ’ - Ο " 
τῶσιν οἵ λαβόντες. δεῖ δ᾽ ἴσως οὐ τοσούτου τιμᾶν ὅσου ἔχοντι 20 

’, »» 3 Φ ον " "Ἥ ξ ’ 
φαίνεται ἄξιον, ἀλλ᾽ ὅσου πρὶν ἔχειν ἐτίμα. ἢ 

τ ἀπορίαν δ᾽ ἔχει καὶ τὰ τοιαῦτα, οἷον πότερα δεῖ 2 
πάντα τῷ πατρὶ ἀπονέμειν καὶ πείϑεσϑαι,. ἢ κάμνοντα 

κ -" , κ κ ’ Ἁ 

μὲν ἰατρῷ πειστέον. στρατηγὸν δὲ χειροτονητέον τὸν πολε- 
Φ  Ἶ " - Ἃ ς ᾿ 

μικόν" ομοίως δὲ φίλῳ μᾶλλον ἢ σπουδαίῳ ὑπηρετητέον, 95 
" 3 3 ΄ - ς , ᾽ καὶ εὐεργέτῃ ἀνταποδοτέον χάριν μᾶλλον γ᾽ ἑταίρῳ δοτέον, 

3 ἐὰν ἀμφοῖν μὴ ἐνδέχηται. --- ἀρ᾽ οὖν πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκρι- 
- ᾿ κ] 4 κ ι " ’ » βῶς μὲν διορίσαι οὐ δάδιον; (πολλὰς γὰρ καὶ παντοίας ἔχει 

5. ὃ ροβὺ ἴσως Δα. ΓΚΡ Ἐν. ἢ καὶ ροβὺ καϑάπερ ομι. Γ' 
ΚΡ, 560]. ΕῪ., ο. 6. δαά. Ηδ]. {| 9. εἶναι ροϑῦ ἀναγκαῖον δαᾷ, Γ' 
ΑἸά. ἢ 10. ἂν οτχὰ. ΤΡ ΜΡ ΒΚ. Βζ. (ἔοσβ. τϑοῦθ) [Π 11. {ὃν ἀντι- 
ΟΝ γ6] ἀντιλαβὼν (ἐκεῖνος) γ6] ἀντιλαβὼν (ἀξεύου οἱ. 
Ζ6.11ὰ5 ἢ 18. ᾧ --- 20. λαβόντες ραγύϊτηι ποι 8080 ἴοοο ρᾶγξϊπι 
ΒΌΡΘυυδοδηθδ, 6586 οθηβϑὲ Βτ. ἢ οἴονται Η6]. Οοτδθβ [[18. ἄξια "3 
ϑθβοτῃ, [[|30. λαβόντες ΜΡ ΑἸα, ΜΙ. Ατ., λαμβάνοντες Π᾿ ΚΡ ΕΥ. 
(ἔογβ. σϑοῦβθ) 22. τοιάδε Μὴ ΑἸᾷ. ΒΚ. ᾿ν. [| 24. πιστευτέον Πὃ 
(γφρ. πειστέον τηρ. ΟΡ), πιστεύειν ΚΡ (πειστέον οἰΐδατα Ηδ6].) [} 
20. δοτέον ὁ. ο. ΜΊ. ΑΥ., προετέον ΚΡ ΒῪ. {[|Ά3217. ἄμφω ΚΡ ΕῪ., 
ἀμφοῖν ο. ο. ΜΙ. Ηδ]. Ατ. 



900 1. ἃ. 1104, 29 --- 116ὅφ, 21. 

Ἷ διαφορὰς καὶ μεγέϑει καὶ μικρότητι καὶ τῷ καλῷ καὶ 
(Π) 

80 ἀναγκαίῳ)" ὅτι δ᾽ οὐ πάντα τῷ αὐτῷ ἀποδοτέον, οὐκ ἄδη- 8 
Ἷ λον. καὶ τὰς μὲν εὐεργεσίας ἀνταποδοτέον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

- Ἥ ᾿ . δ΄ ΄ ἘΠῚ  Ψ 
μᾶλλον ἢ χαριστέον ἑταίροις. καὶ ὥσπερ δάνειον, ᾧ ὀφεί- 

ἢ λει ἀποδοτέον μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δοτέον. ἴσως δὲ οὐδὲ τοῦτ᾽ 
Ϊ ἀεί, οἷον τῷ λυτρωϑέντι παρὰ λῃστῶν πότερον τὸν λυσά- 

" ς “-" " ’ 

ἣ 8δ μένον ἀντιλυτρωτέον, κἂν ὁστισοῦν ἡ. ἢ καὶ μὴ ξαλωπότι 
93 - Α 9 ; Ἢ Α ’ 

τ16δ8 ἀπαιτοῦντε δὲ ἀποδοτέον, ἢ τὸν πατέρα λυτρωτέον; δόξειε 

γὰρ ἂν καὶ ἑαυτοῦ μᾶλλον τὸν πατέρα. ὅπερ οὖν εἴρηται, 
καϑόλου μὲν τὸ ὀφείλημα ἀποδοτέον, ἐὰν δ᾽ ὑπερτείνῃ ἡ 
δόσις τῷ καλῷ ἢ τῷ ἀναγκαίῳ. πρὸς ταῦτα ἀποκλιτέον" 

δ ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ ἐστὶν ἴσον τὸ τὴν προὐπαρχὴν ἀμείψασϑαι, 
-» 3 - 

ἐπειδὰν ὃ μὲν σπουδαῖον εἰδὼς εὖ ποιήσῃ. τῷ δὲ ἡ ἄντα- 
΄ , τι " Α 2 , -“ 

πόδοσις γίνηται ὃν οἴεται μοχϑηρὸν εἶναι. οὐδὲ γὰρ τῷ 
3 

δανείσαντι ἐνίοτε ἀντιδανειστέον. ὃ μὲν γὰρ οἰόμενος πο- 
μιεῖσϑαι ἐδάνεισεν ἐπιεικεῖ ὄντι, ὃ δ᾽ οὐκ ἐλπίζει πομιεῖσϑαι 

10 παρὰ πρνηρῦν,. εἴτε τοίνυν τῷ ἀληϑείᾳ οὕτως ἔχει; οὐκ ἴσον 

τὸ ἀἁ ἰωμα" εἶτ᾽ ἔχει μὲν μὴ οὕτως οἴονται δέ, οὐκ ἂν δό- 
ξαιεν ἄτοπα ποιεῖν. ὕπερ οὖν πολλάκις εἴρηται, οἵ περὶ τὰ 

, 4 ἃ , ὧν εν τῳ ὝΡῚ ͵ πάϑη καὶ τὰς πράξεις λόγοι ὁμοίως ἔχουσιν τὸ ὡρισμένον 
τοῖς περὶ ἃ εἰσίν. ---- ὅτε μὲν οὖν οὐ ταὐτὰ πᾶσιν ἀποδοτέον, 

15 οὐδὲ τῷ πατρὶ πάντα, καϑάπερ οὐδὲ τῷ Ρηὴ θύεται, οὐκ 
ἄδηλον" ἐπεὶ δ᾽ ἕτερα γονεῦσι καὶ ἀδελφοῖς καὶ ἑταίροις 

᾿ καὶ εὐεργέταις. ἑκάστοις τὰ οἰκεῖα καὶ τὰ ἁρμόττοντα 
: ἀπονεμητέον. οὕτω δὲ καὶ ποιεῖν φαίνονται" εἰς γάμους 
μὲν γὰρ χαλοῦσιν τοὺς συγγενεῖς (τούτοις γὰρ κοινὸν τὸ γένος 

Ῥ κε ας χαὶ αἱ περὶ τοῦτο δὴ πράξεις) . καὶ εἰς τὰ κήδη δὲ μάλιστα 

οἴονται δεῖν τοὺς συγγενεῖς ἀπαντᾶν διὰ ταὐτό. δόξειε δ᾽ 

Ι 82. ἑτέρῳ Ῥαγ, 1417 Μαυγθίτβ με καὶ ὥσπερ] ὥσπερ Κυάς 
ἢ ὥσπερ καὶ ΑΥ̓ΘΥΤΟΡΥ]ῸΒ Ι 38. ἑτέρῳ Μυγρύπ5 || 84. πότερα 
ἐὴ ΚΡΈΡΥ. || 86. καὶ δά. ΑἸὰ. ΜΊ. Ατ., ομι. ΓΚΡῚ ΝΡ ΟΡ Ηδ]. (ἀ6 

ΗΜ τηοουξαβ 8012) ᾿ὶ 110ὅδ, 4. τοῦτο ἘΘΙ. ! 11. δόξειεν ΓΜΝν 
Οὗ ΑἸὰ. Ατ. [| 16. Ζιὲ (πάντα Ατ. Ὁ) Βχ. [| 17. ἁρμόξοντα Π5. 
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1. ἃ. 110ῦὅῶ, 22 -- 8. 1168}, 12. 201 

ἂν τροφῆς μὲν γονεῦσι δεῖν μάλιστ᾽ ἐπαρκεῖν, ὡς πγδλοῦ: 
τας. καὶ τοῖς αἰτίοις τοῦ εἶναι κάλλιον ὃν ἢ ἕαυτοῖς εἰς 

ταῦτ᾽ ἐπαρκεῖν᾽ καὶ τιμὴν δὲ γονεῦσιν καϑάπερ ϑεοῖς. οὐ 
πᾶσαν δέ. οὐδὲ γὰρ τὴν αὐτὴν πατρὶ καὶ μητρί, οὐδ᾽ αὖ 
τὴν τοῦ σοφοῦ ἢ τοῦ στρατηγοῦ, ἀλλὰ τὴν πατρικήν, ὁμοίως 
δὲ καὶ τὴν μητρικήν. καὶ παντὶ δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τιμὴν 
[τὴν] καϑ᾽ ἡλικίαν, ὑπαναστάσει. καὶ κατακλίσει καὶ τοῖς 
τοιούτοις. πρὸς ἑταίρους δ᾽ αὖ καὶ ἀδελφοὺς παρρησίαν καὶ 
ἁπάντων κοινότητα, καὶ συγγενέσι δὲ καὶ φυλέταις καὶ 
πολίταις καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ἀεὶ πειρατέον τὸ οἰκεῖον 
ἀπονέμειν, καὶ συγκρίνειν τὰ ἑκάστοις ὑπάρχοντα κατ᾽ 
οἰκειότητα καὶ ἀρετὴν ἢ χρῆσιν. τῶν μὲν οὖν ὁμογενῶν δῴων 
ἡ κρίσις, τῶν δὲ διαφερόντων ἐργωδεστέρα. οὐ μὴν διά γε 
τοῦτο ἀποστατέον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐνδέχηται. οὕτως διοριστέον. 

ἔχει, δ᾽ ἀπορίαν. καὶ περὶ τ τοῦ διαλύεσϑαι τὰς φιλίας 

ἢ μὴ πρὸς τοὺς μὴ διαμένοντας. Ὁ ἢ πρὸς μὲν τοὺς διὰ τὸ 
χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ φίλους ὄντας. ὅταν μηκέτι ταῦτ᾽ ἔχω- 
σιν, οὐδὲν ἄτοπον διαλύεσθαι; (ἐκείνων γὰρ ἦσαν φίλοι" ὧν 
ἀπολιπόντων εὔλογον τὸ μὴ φιλεῖν)" ἐγκαλέσειε δ᾽ ἄν τις, 
εἰ διὰ τὸ χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ ἀγαπῶν προσεποιεῖτο διὰ 

τὸ ἦϑος. ὅπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ  ἐἴηομεν: πλεῖσται διαφΟφαὶ 

"γίνονται τοῖς φίλοις; ὅταν μὴ, ὁμοίως οἴωνται καὶ ὦσι 

τ φίλοι. ὅταν μὲν οὖν διαψευσθῇ τις καὶ ὑπολάβῃ ἀρελεῖ: 

σϑαι διὰ τὸ ἦϑος, μηδὲν τοιοῦτον ἐκείνου πράττοντος , ἑαυτὸν 
αἰτιῷτ᾽ ἄν" ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῆς ἐκείνου προσποιήσεως ἀπατηϑῇ; 
δίκαιον ἐγκαλεῖν τῷ ἀπατήσαντι, καὶ μᾶλλον ἢ τοῖς τὸ 
νόμισμα κιβδηλεύουσιν, ὅσῳ περὶ τιμιώτερον ἡ κακουργία. --- 

22. τροφὴν βοουπάυτῃ Ηδ6]. οἱ. Ζ6111ὰ8 [| 28. ὃν] ὄντως ὃν 
ΤΡ, 6, 6. ὁπ. ΕἾ. ΒΥ. ἔοτβ. γϑοῖβ [| 24. ϑεοῖς ο. ὁ. Ηδθ]., καὶ 
ϑεοῖς Π᾿ 138. δέ] δὲ γονεῦσιν ΤΡ Ὁ ΑΥ. οὔ, αὖ νἱάθῥυτ, ΑΒ Ι 
26. ἢ] ἢ τὴν ΓΚ Ηδ]. Αγ. Εὰ. 1 27. τὴν οτὰ. ΚΡΟΡ { δὴ τυ; 
δὲ ο. ὁ. Η6]. ΒΚ. Βγ. Ι 328. τὴν οτη. Κῦ, 560]. Βγ,, 0. ὁ. δα. 
Η6]. Ι 80. πάντων ΠΡ} δὲ ΠΞ Ατ., δὴ 6. 6. ΒΚ. ΡῈ Ἀγ. {{481. 
ἀεὶ ροβί «πειρατέον ΠΗ 1 1τ1θ6Ό, δ. ἢ ο. ὁ. Η6]., ἢ διὰ ΓῚ» 
ΑἸὰ. ἢ 6. ὃ ΚΡῚΤ,», ὅπερ 6. ὁ. Ηϑὶ. Π 7. οἴονται Τ' Κῦ ΑἸά. 

««ἀ-.ςΖς-: 

80 

8ὅ 

ὃ. 

1106 Ὁ 

οι 



909 Ι. 8. 1166, 18 -- 1166}, 86. β 
(ΠῚ; 

ἐὰν δ᾽ ἀποδέχηται ὡς ἀγαϑόν, γένηται δὲ μοχϑηρὸς καὶ 5 
δοκῇ, ἀρ’ ἔτι φιλητέον; ἢ οὐ δυνατόν, εἴπερ μὴ πᾶν φιλη- 

τὸ τὸν ἀλλὰ τἀγαϑόν, [οὔτε δὲ φιλητέον πονηρὸν] οὐδὲ δεῖ; 
φιλοπόνηρον γὰρ οὐ χρὴ εἶναι, οὐδ᾽ ὁμοιοῦσϑαι φαύλῳ᾽ εἴρη- 
ται δ᾽ ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον. ἀρ οὖν εὐθὺς διαλυτέον; 
ἢ οὐ Ὁ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀνιάτοις κατὰ τὴν μοχϑηρίαν, ἐπαν- 

ὀρϑῶσίν δὲ ἔχουσιν μάλλον βοηϑητέον εἰς τὸ ἦϑος ἢ τὴν 

30 οὐσίαν, ὅσῳ βέλτιον καὶ τῆς φιλίας οἰκειότερον: δόξειε δ᾽ 

ἂν ὃ διαλυόμενος οὐδὲν ἀ ἄτοπον ποιεῖν. οὐ γὰρ τούτῳ ᾧ τοι- 
οὕτῳ φίλος ἦν᾽ ἀλλοιωϑέντα οὖν ἀδυνατῶν ἀνασῶσαι ἀφίστα- 

ται. εἰ δ᾽ ὃ μὲν διαμένοι ὃ δὲ ἐπιεικέστερος γίνοιτο καὶ πολὺ 4 
διαλλάττοι τῇ ἀρετῇ, ἄρα χρηστέον φίλῳ, ἢ οὐκ ἐνδέχεται; 

86 ἐν μεγάλῃ δὲ διαστάσει μάλιστα δῆλον γίνεται, οἷον ἐν 
ταῖς παιδικαῖς φιλίαις" εἰ γὰρ ὃ μὲν διαμένοι τὴν διά- 
νοιὰν παῖς ὃ δ᾽ ἀνὴρ εἴη οἷος κράτιστος, πῶς ἂν εἶεν φίλοι 
μήτ᾽ ἀρεσκόμενοι τοῖς αὐτοῖς μήτε χαίροντες καὶ λυπού- 
μενοι; οὐδὲ γὰρ περὶ ἀλλήλους ταῦϑ᾽ ὑπάρξει αὐτοῖς, ἄνευ 

80 δὲ τούτων οὐκ ἦν φίλους εἶναι" συμβιοῦν γὰρ οὐχ οἷόν 
τε. εἴρηται δὲ περὶ τούτων. ἀρ᾽ οὖν οὐϑὲν ἀλλοιότερον πρὸς ὁ 
αὐτὸν ἕχτέον ἢ εἰ μὴ ἐγεγόνει φίλος μηδέποτε: ἢ δεῖ 
μνείαν ἔχειν τῆς γενομένης συνηϑείας. καὶ καϑάπερ φίλοις 
μᾶλλον ἢ ὀϑνείοις οἰόμεϑα δεῖν χαρίζεσθαι, οὕτω καὶ τοῖς 

86 γενομένοις ἀπονεμητέον τι διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν, 
ὅταν μὴ δι᾿ ὑπερβολὴν μοχϑηρίας ἡ διάλυσις γένηται; 

18. καὶ] ἢ ἢ καὶ ΑἸά., ἢ οἱ. Οοτδθβ ἢ 14. δοκεῖ ΚΡΟ1.8. ΜΊ, 
«ἰ δ]. ῃ 1ὅ. οὔτε δὲ --- δεῖ 560]. Ἐπ ς- πονηρόν οἴῃ. Γ' 8]... 

560]. Βγυ. {δὴ φιλητὸν πονηρὸν οἱ. Ζπίηρον, δὴ φιλητὸς πονη- ! 
ρός, ΤΒυτούαβ {[| οὐδὲ δεῖ οἵα. Οἷ 5 ΜΊ. 6]. ν, 800]. ΟἸξαπίαΒ οὐ 
Ζνίηρον, οὐδὲ δεῖ φιλοπόνηρον Οοτη. Ἂ» οὐδὲ Βν., οὔτε ΠῚ 
ΜΡ ΑἸὰ, ΒΚ. Ἐν. (Τπυτούυθ) [ 21. τούτω ἡ Ῥᾶτ. 1417 “ οοΥτ." 
ΚΡ οὐ γρ. ο᾽, τούτωι ἢ ΓΤ Π'ιΞ ΑἸὰ., τῶ Π5Ἢ Ατ. ΒΚ. Βυ. {|.232. γοῦν 
ΑΙα., δὲ Π :᾿ οὖν ὁ. ο. ΗΘ]. ΑΥ. Ι 28. γένοιτο 5 ΑἸά. ΜΙ. Ηδ]. ΒΚ. 
ΒΥ. Ϊ 26. παιδικαῖς] ἐκ παιδιᾶς ΝΡ ΑἸά. ΗἨδΙ]., ἐκ παιδίας Γ', ἐκ 
παιδικῆς Οδταθγαγίαβ ᾧ || 8ὅ. σὲ οτα. Π', ὁ. ὁ. 4, ΜΙ. ΗΘ]. Ατ' Ατ. 
προγενομένην Π᾿' Ηδ6]., προσγενομένην ΑΙΆ. {{|. 30. ἡ δά. Νὺ 
ΑἸ. Ηθὶ. {| γίνηται ΒΌΒΘΙΩ, 

ΣΙΝ 

᾿ 
οὐ, δν.....ν......: 
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γεν. 

Ι. 4. 116θ8, 1 --- 116θ68, 20. 203 

τὰ φιλικὰ δὲ τὰ πρὸς τοὺς φίλους, καὶ οἷς αἵ φι- 4 1τι668 
λίαι δοίζονται. ἔοικεν ἐκ τῶν πρὸς ξαυτὸν ἐληλυϑέναι. τι- κ᾿ ᾽ « 
ϑέασι γὰρ φίλον τὸν βουλόμενον καὶ πράττοντα τἀγαϑὰ 
Ἃ " ’ ΄ [᾿ κ᾿. }} ’ ἷ κ ἢ τὰ φαινόμενα ἐκείνου ἕνεκα, ἢ τὸν βουλόμενον εἶναι καὶ 
ξὴν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν, ὅπερ αἵ μητέρες πρὸς τὰ τέ- 

’ 4 ΠΣ αν σκ. σα Ἄκασε ἣ᾿. "Ἂν ᾿ Β 

χνα πεπόνϑασι, καὶ τῶν φίλων οἱ προσκεκρουχότες" οἱ δὲ 

τὸν συνδιώγοντα καὶ ταὐτὰ αἱρούμενον, ἢ τὸν συναλγοῦντα 
᾿ ᾿ “- ’, ᾿ ᾿ - ᾿ 

χαὶ συγχαίροντα τῷ φίλῳ; Ἵ ΛΩΝ δὲ καὶ ἔαρτο περι 
. τὰς μητέρας συμβαίνει. τούτων δέ τινε καὶ τὴν φιλίαν 

ὁρίζονται. πρὸς ἑαυτὸν δὲ τούτων ἕκαστον τῷ ἐπιεικεῖ ὑπάρ- 
» - τ - 

χει, τοῖς δὲ λοιποῖς. ἡ τοιοῦτοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι. 

ἔοικεν γάρ, καϑάπερ εἴρηται, μέτρον ἕκάστῳ ἡ ἀρετὴ καὶ 
-» τ » - -» 

ὃ σπουδαῖος εἶναι. οὗτος γὰρ ὁμογνωμονεῖ ἑαυτῷ, καὶ τῶν 
“- ν᾿ - ’ὔ 

αὐτῶν ὀρέγεται κατὰ πᾶσαν τὴν ψυχήν. καὶ βούλεται 
δὲ ἑαυτῷ τἀγαϑὰ καὶ τὰ φαινόμενα καὶ πράττει (τοῦ 15 
γὰρ ἀγαθοῦ τἀγαϑὸν διαπονεῖν) καὶ ξαυτοῦ ἕνεκα τοῦ 
γὰρ διανοητιπκοῦ χάριν, ὅπερ ἕκαστος εἶναι δοκεῖ. καὶ ζῆν 
δὲ βούλεται ἑαυτὸν καὶ σῴξεσϑαι, καὶ μάλιστα τοῦτο ᾧ 
φρονεῖ" ἀγαθὸν γὰρ τῷ σπουδαίῳ τὸ εἶναι. [ἕκαστος δ᾽ 
ἑαυτῷ βούλεται τἀγαθά, γενόμενος δ᾽ ἄλλος οὐδεὶς αἵρεῖ- 30 

οι 

μ᾿ 0 

11606ῶ, 1. τὰ φιλικὰ --- 1167, 16. ποιεῖν Βαυᾶ ἰάθπθο 
]οοο Ῥοβίξα 6886 ᾿πᾶϊοαῦ Ξρθηρο 8, Ἰθρίββθ ᾿θΙάθυα νἱἀθίυσ ἰᾶται 
βουρίου Μ. Μογδϊϊαση 1210, 32 --- 1212, 238, αὐἱρρθ αὐἱϊ, οὔτ 
αὑδ 11608, 1 --- 11688, 27, ἴᾶτη απΐθ θᾶ, αὐὑδὸ 1159}, 2ὅ 8αα. 
Ἰοσππύαν, ἴῃ Ἐϊ. ἘΠ 1940, 8 --- 1941}, 12 ὑγταοίοθῃνϊαν, δἰύθσυτιμι 
ΟΥάϊηθτη οὕχῃ Ἀ]ΌΘγΟ τηϊδοπθυῖθ: οθύθυτιτη συ. αὐ8δ δὰ Ὁ, 80 56αα. 
βὐποίαθο ᾿ τὰ πρὸς τοὺς φίλους 560]. Μυτοίυβ ἢ τὰ] καὶ Ὁ, οἵη. 
ΑΙὰ. ἢ πέλας καὶ ὅσαι φιλίαι ροϑὺ φίλους δαᾶ. ΚΡ, οἵ, Ε-. Ε. 
1240, 87 | καὶ οἷς} οἷς καὶ ϑροῃρθὶῖαβ [ ὅ. τῶν φίλων ΚΡΟ", 
τῷ φίλω Τ', τὸν φίλον ο. ο. Ηδ8]. Ατ. {[| 6. καὶ --- προσκεκρου- 
κότες 560]. Ητ. ᾿ ζκαὶν οἵθ᾽ ϑὅαβθιι. {[9. δή ϑαθθιη. οὐ Ταυτοῦιβ 
οὗ 10. οὔτι ΒΊθοΚοσο δρέζονται, πρὸς ϑαβοια. 12. γάρ ΓΤ,» 
ΝΡ ΑἸὰ. Η6]., δέ ΠῚ Η5.0Ρ Ατ΄ [ ἑκάστων ΚΡ (πθβοῖο 8 σϑοΐϑ), 
ἑκάστου ϑ'ρθηρθιαβ ὁ 16. δὲ Βγ., δὴ ΓΙΠ ΑἸὰ. Ατ. ΒΚ. Εν. ἢ 
160. διαπονεῖ Κὺ ΕὙ. ὑ {Α19., ἕκαστος --- 32. ἐστίν 560], Βτ., 
-- 38. μάλιστα ϑαβθιι. [[ 30. οὐδεὶς ροβὺ αἱρεῖται ΚΡ ΕὟ. 



204 1.4. 1106, 21 --- 1166, 11. 
ᾳ 

ται πάντ᾽ ἔχειν ἐκεῖνο τὸ -γενόμενον᾽ ἔχει γὰρ καὶ νῦν ὃ 
ϑεὸς τἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὦ ὧν ὃ τι ποτ᾽ ἐστίν. δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοοῦν 

ἕκαστος εἶναι. ἢ μάλιστα.) συνδιάγειν τε ὃ τοιοῦτος ἑαυτῷ ὃ 

βούλεται" ἡδέως γὰρ αὐτὸ ποιεῖ" τῶν τὲ γὰρ. πεπραγμέ- 
ϑῦ νων ἐπιτερπεῖς αἱ μνῆμαι, καὶ τῶν μελλόντων ἐλπίδες 

ἀγαϑαί᾽ αἱ τοιαῦται δ᾽ ἡδεῖαι. καὶ ϑεωρημάτων δ᾽ εὐπορεῖ 
τῇ διανοίᾳ. συναλγεῖ τε καὶ συνήδεται μάλισϑ᾽ ξαυτῷ" 
πάντοτε γάρ ἐστι τὸ αὐτὸ λυπηρόν τε καὶ ἡδύ, καὶ οὐκ 
ἄλλοτε ἄλλο᾽ ἀμεταμέλητος γὰρ ὡς εἰπεῖν. τῷ δὴ πρὸς 

80 αὑτὸν [μὲν] ἕκαστα τούτων ὑπάρχειν τῷ ἐπιεικεῖ, πρὸς δὲ 
τὸν φίλον ἔχειν ὥσπερ πρὸς ἑαυτόν (ἔστιν γὰρ ὃ φίλος 
ἄλλος αὐτός), καὶ ἡ φιλία τ τούτων εἶναί τι δοκεῖ, καὶ φί- 
λοι οἷς ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. -- πρὸς αὑτὸν δὲ πότερον ἔστιν ἢ 9 
οὐκ ἔστι φιλία, ἀφείσϑω ἐπὶ τοῦ παρόντος" [δόξειε δ᾽ ἂν 

86 ταύτῃ εἶναι φιλία, ἧ ἔστιν δύο ἢ πλείω ἔκ τῶν πριμα 
τόν νων, καὶ ὅτε ἡ ὑπερβολὴ τῆς φιλίας τῇ πρὸς αὑτὸν ὁμοιοῦ- 

ται.} φαίνεται. δὲ τὰ εἰρημένα καὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν, τ 

καίπερ οὖσι φαύλοις. ἄρ᾽ οὖν ἧ ἀρέσκουσιν ἑαυτοῖς καὶ 
ὑπολαμβάνουσιν ἐπιεικεῖς εἶναι. ταύτῃ μετέχουσιν αὐτῶν; 
ἐπεὶ τῶν γε κομιδῇ φαύλων καὶ ἀνοσιουργῶν οὐδενὶ ταῦϑ' 
ὑπάρχει, ἀλλ᾽ οὐδὲ φαίνεται. σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύ- 8 
λοις᾽ διαφέρονται γὰρ ἑαυτοῖς. καὶ ἑτέρων μὲν ἐπιϑυμοῦ-. 
σιν ἄλλα δὲ βούλονται; οἷον οἵ ἀκρατεῖς" αἱροῦνται γὰρ, 
ἀντὶ τῶν δοκούντων ξαυτοῖς ἀγαθῶν εἶναι τὰ ἡδέα βλα- 

10 βερὰ ὄντα᾽ οὗ δ᾽ αὖἡ διὰ δειλίαν καὶ ἀργίαν ἀφίστανται 

τοῦ πράττειν ἃ οἴονται ἑαυτοῖς βέλτιστα εἶναι" οἷς δὲ πολλὰ 

σι 

21. πάντας ΑἸᾶ., ταὐτὰ οἱ. Βουρίαβ, ᾿ ταῦτ᾽ Οοτδθ5 {| ἐκεῖνο 
τὸ γενόμενον 500]. Ὑ ουπιθμυθμιιβ ! 28. ἢ οἵα. Π' 1 || 34. αὐτῶ 
ὁοχτ. ΤῸ ἢ || 2ὅ. μνεῖαν 11΄, μνῆμαι ὁ. ὁ. ΜΙ. Αγ. || 38. πάντη 

ν ΜΊ., παντὶ ΑἸ. ἢ 39. ἄλλωι Γ' ΑἸ. οἱ Ργ. ΚΡ (ὁπ. οουν. ὉΠ 
80. μὲν δα, ΜΡ, ο,. 6. ογη. ΒῪ, ἐμὲ 31. αὐτὸν Π᾿ || 84. δόξειε, 
--- Ὁ, 1. ὁμοιοῦται 560}. Ἦχ, [ 8ὅ ἡ δυΐθ φιλία δἀὰ, Π3 (ῃ Ο» 
βαρτῶ, ψουβαχη) ΑἸὰ. ἢ ἧ οὐκ, ἔστι "δύο ΜΝ οὐ γρ. ΟΡ, ἢ οὐκέτι 
δύο τὰ αὐτὰ τ. 1. ἀρ. ΜΊ., ἦ οὐκ ἔστι δύο ταῦτα να τθ- 
γούῶ ΟἸΐτη ἔμπϊ886 οἱ. Οὐτϑθβ Ἷ. 
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᾿ 1.4. 11660, 12 -- ὅδ. 1166}, 86. φ0ὅ 

ἫΝ δεινὰ πέπρακται, καὶ διὰ τὴν μοχϑηρίαν μισοῦνται, 
) φεύγουσι τὸ ξῆν καὶ ἀναιροῦσιν ἑαυτούς. ξητοῦσίν τε οἵ 
μοχϑηροὶ μεϑ᾽ ὧν συνδιημερεύσουσιν, ἑαυτοὺς δὲ φεύγουσιν" 
ἀναμιμήσκονται γὰρ πολλῶν καὶ δυσχερῶν, καὶ τοιαῦϑ᾽ τ 
ἕτερα ἐλπίζουσι, καϑ᾽ ξαυτοὺς ὄντες, μεϑ᾽ ἑτέρων δ᾽ ὄντες 
ἐπιλανθάνονται. οὐδέν τὲ φιλητὸν ἔχοντες οὐδὲν φιλικὸν 
πάσχουσι πρὸς ξαυτούς. οὐδὲ δὴ συγχαίρουσιν οὐδὲ συναλ- 
γοῦσιν οἱ τοιοῦτοι ξαυτοῖς᾽ στασιάζει γὰρ αὐτῶν ἡ ψυχή, 
καὶ τὸ μὲν διὰ μοχϑηρίαν ἀλγεῖ ἀπεχόμενον τινῶν, τὸ 30 
δ᾽ ἥδεται, καὶ τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ᾽ ἐκεῖσε ἕλκει ὥσπερ δια- 

᾿ σπῶντα. εἰ δὲ μὴ οἷόν τε ἅμα λυπεῖσϑαι καὶ ἥδεσϑαι, 
2221. ο)έζε διζέξξξε ἐγέι, ἔα οὶ “ “ ἢ ᾽ .ι 
ἀλλὰ 'μετὰ μικρὸν γε λυπεῖται ὁτε Ἡσϑήὴ. καὶ οὔκ ἂν 

ἐβούλετο ἡδέα ταῦτα γενέσϑαι αὑτῷ μεζάμελείας γὰρ 
οὗ φαῦλοι “γέβουσῖν. οὐ δὴ φαίνεται ὃ φαῦλος οὐδὲ πρὸς 95 

ἑαυτὸν φιλικῶς διακεῖσθαι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν φιλητόν. εἰ 
δὴ τὸ οὕτως ἔχειν λίαν ἐστὶν ἄϑλιον, φευκτέον τὴν μοχϑη- 

αἴιννν. - ἐν ἣν Ρ 

ρίαν δίατέταμένως καὶ πειρατέον ἐπιεικῆ εἶναι" οὕτω γὰρ! .. “ὦ 
᾿ } δ , “" Ἃ " " , » , 

καὶ πρὸς ἑαυτὸν φιλικῶς ἂν ἔχοι καὶ ἑτέρῳ φίλος γένοιτο. 
ς ᾽ » , ι ΕΣ 3 Ἁ ᾿ ’ 

Ι ἡ δ΄ εὔνοια φιλίᾳ μὲν ἔοικεν, οὔ μὴν ἔστι γε φιλία. 5 

γίνεται γὰρ εὔνοια καὶ πρὸς ἀγνῶτας καὶ λανϑάνουσα, φι- 5:1 
λί ὃ᾽ » .ὙΠ41.2,. 5.5’, δὲ ἘΣ ΕΓ 3.11: δὴ ᾿ 
ἴα δ᾽ οὔ. μαὶ προτέρον δὲ ταῦτ᾽ εἴγηται».. τὰλλ' τοὐδὲ είς 

[4 ΡΣ -" ; 

΄λησις ἐστίν. οὐ γὰρ ἔχει διάτασιν οὐδ᾽ ὄρεξιν. τῇ φιλήσει 
- ᾽ "» ς ᾿ 

» δὲ ταῦτ᾽ ἀκολουϑεῖ" καὶ ἡ μὲν φίλησις μετὰ συνηϑείας, ἡ 
δ᾽ εὔνοια καὶ ἐκ προσπαίου, οἷον καὶ περὶ τοὺς ἀγωνιστὰς 535 

1106}, 12. καὶ δηΐθ διὰ οι. Π32 ΒΚ. Βγ. (μδυὰ τι8]6) ὑ ἢ} 
μισοῦνται ΓΜΌΝΡ Ηρ]. Ατ., μισοῦνται καὶ ΚΡ ΟἾ8: ΑἸά., μι- 
σοῦσί τε καὶ ΠΟ ΒΚ. Βγτ. (Βδπᾶ τη816) [ 14. συνημερεύσουσιν 
ΚΡ ΑἸά. Ηθ]. ΕῪ. (θβοῖο δὴ σϑοίθ) [ 1ὅ. τοιαῦτα ἕτερα ἐλπίζουσι 
οὐΐδιη Ηδ]., ἕτερα τοιαῦτα ἐλπίξουσι Π΄, τοιαῦϑ'᾽ ὑπερελπίξουσι 
ΜΡ 19. οἵ τοιοῦτον ροβὺ ἑαυτοῖς Π' [ 30. τὸ ΓΜ ΜΙ. Ηδ]., 
τότε Π΄, τοτὲ ΑἸὰ. Αἀτ., οὔι. ΚΡ ἢ μὲν οτι. ΚΡ {|ωυτὸ Γ΄ Π' ΜΙ. 
ΗΣΕ]., τοτὲ Π' ΑἸὰ. Ασ. {29. καὶ δπΐθ πρὸς οι. Π' ὑ {[80. ἡ 
π-- 11088, 217. εἶναι ροβὺ 1169, 2. χρή ὑταϊοίοπα. 6886 οἱ. 
ϑαβοιη. ᾿ φιλέᾳ ο. ο. ΜΙ. Ηδ6]. Ατ., φιλικῶ ΚΡ Εν, {{ 82. τοιαῦτ᾽ 
ΓΠῚᾳ 84. φιλία οἱ. Ἐν. 



206 1. ὅ. 11618, 1 --- δ. 11676,,.97. 

1614 συμβαίνει. εὖνοι γὰρ αὐτοῖς γίνονται καὶ συνϑέλουσιν. συμ- 
πράξαιεν δ᾽ ἂν οὐδέν᾽ ὅπερ γὰρ εἴπομεν, προσπαίως εὖνοι 

γίνονται, καὶ ἐπιπολαίως στέργουσιν. --τ ἔοικεν δὴ ἀρχὴ φιλίας Ὁ 
εἶναι, ὥσπερ τοῦ ἐρᾶν ἡ διὰ τῆς ὄψεως ἡδονή" μὴ γὰρ 

ὃ προησϑεὶς τῇ ἰδέᾳ οὐδεὶς ἐρᾷ, ὃ δὲ χαίρων τῷ εἴδει οὐδὲν 
»- -» 3 ἘΝ κα 3 ’ “-“ ᾿ -" 

μᾶλλον ἐρᾷ, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ ἀπόντα ποϑῇ καὶ τῆς παρου- 
σίας ἐπιϑυμῇ. οὕτω δὴ καὶ φίλους οὐχ οἷόν τε εἶναι μὴ 
εὔνους γενομένους, οἱ δὲ εὖνοι οὐδὲν μᾶλλον φιλοῦσιν" βού- 

λονται γὰρ μόνον τἀγαϑὰ οἷς εἶσιν εὖνοι, συμπράξαιεν ὃ᾽ 
Ἣ φΦε»ὕ 3.2 29 - Ὁ. ϑϑ »ν } 

10 ἂν οὐδέν, οὐδ᾽ ὀχληϑεῖεν ὑπὲρ αὐτῶν. διὸ μεταφέρων φαίη 

τις ἂν αὐτὴν ἀργὴν εἶναι φιλίαν, χρονιζομένην δὲ καὶ εἰς 
συνήϑειαν ἀφικνουμένην γίνεσθαι φιλίαν, οὐ τὴν διὰ τὸ 

’ 3 ᾿ Ἁ Ἁ ς [4 Ἅ ᾿Ὶ Μ Ψν ’ χρήσιμον οὐδὲ τὴν διὰ τὸ ἡδύ᾽ οὐδὲ γὰρ εὔνοια ἐπὶ τού- 
ς . 5 ᾿ 32 3 τ 

τοις γίνεται. ὃ μὲν γὰρ εὐεργετηϑεὶς ἀνθ’ ὧν πέπονθεν 

' 

15 ἀπονέμει τὴν εὔνοιαν, τὰ δίκαια δρῶν᾽ ὃ δὲ βουλόμενός, 
τιν᾽ εὐπραγεῖν, ἐλπίδα ἔχων εὐπορίας δι᾽ ἐκείνου, οὐκ ἔοικ᾽ 
εὔνους ἐκείνῳ εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἑαυτῷ, καϑάπερ οὐδὲ 
φίλος; εἰ ϑεραπεύει αὐτὸν διά τινὰ χρῆσιν. ὅλως δ᾽ ἡ 
εὔνοια δι᾽ ἀρετὴν καὶ ἐπιείκειάν τινα γίνεται. ὅταν τῷ φανῇ. 

καλός τις ἢ ἀνδρεῖος ἥ τι τοιοῦτον, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀγωνιστῶν εἴπομεν. 

2 [- 

' 

6 φιλικὸν δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια φαίνεται᾽ διόπερ οὐκ ἔστιν 
ὁμοδοξία᾽ τοῦτο μὲν γὰρ καὶ ἀγνοοῦσιν ἀλλήλους ὑπάρξειεν 
2 - - ς - 

ἄν. οὐδὲ τοὺς περὶ ὁτουοῦν ὁμογνωμονοῦντας ὁμονοεῖν φα- 
" 9 σίν, οἷον τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων (οὐ γὰρ φιλικὸν τὸ περὲ 

τούτων ὁμονοεῖν), ἀλλὰ τὰς πόλεις ὁμονοεῖν φασίν, ὅταν 

περὶ τῶν συμφερόντων ὁμογνωμονῶσιν καὶ ταὐτὰ προαι- 
ὶ 

Ἶ 1167, 1. ἐπιθυμεῖ Τ ΚΡ ΟΝ ΑἸ. } 10. ἂν οὐδέν ο. ο. Ἠδ]., 
οὐθὲν ἄν ΓῚ ΑἸὰ, [| 11. ἁ ρχὴν - φιλίας Γ' ΜΙ. Ατ., ἀργὴν -- 
φιλίαν ὁ. ο. Η6]. || 12. ἀγομένην Τ,» 05, συνηγομένην Ῥχ. 0», 
ξεν ρϑϊαμς 6. 6. Η6]. οὖ γρ. τηρ. Οὗ || 16. εὖ πράττειν 1» 
ΑἸά, ΜΙ., εὖ 
18. ἡ, οτὰ. Π᾿ (ἴογβ. τϑθοῦθ) |} 24. ὁτιοῦν ΠἪ, ὁτοοῦν ΑἸά. || 2 
ταυτὰ 1,», τὰ αὐτὰ ΑἸᾶ. οὐ οοὐγ. ΟΡ, ταῦτα ΚΡ οὐ ργ. Ὁ» ἡ. 

πραγεῖν ὁ. ὁ. ΗδΙ. ᾿ ἐλπίδα ἔχων Ῥοβὺ εὐπορίας Π5 ἐ ͵ 

: 
᾿ 

; 
Ἷ 
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Σ ἐδ ρϑς ξυ δρμὲ δ᾽ ἃ {ας “φοναῖς αΖ50 τῶ 4ε ι. δλκο “« οἵ τρτθορίτη δ προγάνα - 
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εις. ἐρ.εἰὰ.. ἐ{{.. 8.3: περὶ Σὲ τῶν ἀϊδέων δοὺξ εὶς βουκεύετιε, οἷον ἑ 
περὶ τόν α« ὄσ;χιου. : Ἔ 

14. Κπ ρ ΠΕ πρότρρβδ, ὅλῃ πο τινας ΚΟ ΟΣ ΠΡ αν “ἐ 

ἔσαν σον ἰρεο 



᾿ οὐ ρηβτκ μρορεσνρέ τστορκα εὐ. -- ΩΣ δνιζο ἄς σαεδε εὐ πυξει,, 
«ατεωι 2. Ϊ Γ τὼν ἼΡΡΙ τ Ὁ» ΠΤ αἰ 

ἐ ἘΞΕΞΞΙΞ. κυρτώνν ας των τ εν, 

2 παρα ζέον νρρτήρδλρ 

πρῶ ἀν, ζεννς ζκκος: , 



1. 6. 1107ώ, 38 --- Ἐ 7. 1167, 20. 201 
Ὶ 
; ρῶνται καὶ πράττωσιν τὰ κοινῇ δόξαντα. περὶ τὰ πρακτὰ 
δὴ ὁμονοοῦσιν, καὶ τούτων περὶ τὰ ἐν μεγέϑει καὶ ἐνδε- 
χόμενα ἀμφοῖν ὑπάρχειν ἢ πᾶσιν, οἷον αἵ πόλεις, ὅταν 80 
πᾶσιν δοκῇ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς εἶναι, ἢ συμμαχεῖν “ἀκε- 
δαιμονίοις. ἢ ἄρχειν Πιττακὸν ὅτε καὶ αὐτὸς ἤϑελεν. ὅταν 
δ᾽ ἑκάτερος ἑαυτὸν βούληται, ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς Φοινίσσαις. 
στασιάζουσιν" οὐ γάρ ἐστιν ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκάτερον ἐννοεῖν 
ὁδήποτε, ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ, οἷον ὅταν καὶ ὃ δῆμος 85 
καὶ οἵ ἐπιεικεῖς τοὺς ἀρίστους ἄρχειν᾽ οὕτω γὰρ πᾶσι γί- τιοτν 
νεται οὗ ἐφίενται. πολιτικὴ δὴ φιλία φαίνεται ἡ ὁμό- 

νοια; καϑάπερ καὶ λέγεται᾽ περὶ τὰ συμφέροντα γάρ ἐστιν! 
8 καὶ τὰ εἰς τὸν βίον ἀνήκοντα. --- ἔστιν δ᾽ ἡ τοιαύτη ὁμόνοια 
ἐν τοῖς ἐπιεικέσιν᾽ οὗτοι γὰρ καὶ ἑαυτοῖς ὁμονοοῦσιν καὶ δ 

" ἀλλήλοις. 138 “τῶν αὐτῶν" ὄντες ὡς εἰπεῖν" “τῶν τοιούτων 

γὰρ μένει τὰ βουλήματα καὶ οὐ μεταρρεῖ ὥσπερ εὔριπος, 
βούλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, τούτων δὲ 

4 καὶ κοινῇ ἐφίενται. τοὺς δὲ φαύλους οὐχ οἷόν τε ὁμονοεῖν 
πλὴν ἐπὶ μικρόν, καϑάπερ καὶ φίλους εἶναι, πλεονεξίας τὸ 
ἐφιεμένους ἐν τοῖς ὠφελίμοις, ἐν δὲ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς 
λειτουργίαις ἐλλείποντας" ἑαυτῷ δ᾽ ἕκαστος βουλόμενος ταῦτα 
τὸν πέλας ἐξεΐαζει καὶ κωλύει" μὴ γὰρ τηρούντων τὸ κοι- 
νὸν ἀπόλλυται. συμβαίνει οὖν αὐτοῖς στασιάξειν, ἀλλήλους 

μὲν ἐπαναγκάζοντας. αὐτοὺς δὲ μὴ βουλομένους τὰ δίκαια τ5 
ποιεῖν. 

Π οἵ δ᾽ εὐεργέται τοὺς εὐεργετηϑέντας δοκοῦσι μᾶλλον ἴ 
φιλεῖν ἢ οἵ εὖ παϑόντες τοὺς δράσαντας, καὶ ὡς παρὰ 
λόγον γινόμενον ἐπιζητεῖται. τοῖς μὲν οὖν πλείστοις φαί- 5 ““«17.κὁ. 
νεται ὅτι οὗ μὲν ὀφείλουσι τοῖς δὲ ὀφείλεται, καϑάπερ οὖν 30 

29, τὰ ροβὺ μεγέϑει καὶ δἀα, Π3 ΒΚ. Βν. 84. ἐστιν ΚΡ, ἐσθ᾽ 
ς. 6. ΒΚ. Εν. Βγ. ἢ αὐτὸ ΟΡ ΑἸὰ. ΜΙ. Ηδ]. Ατ., αὑτῶε ο. 6. ΕῪ. {} 
εὐνοεῖν Γ᾿ ΚΌΤΡ, ἐννοεῖν ο. ὁ. ΜΊ. Αγ. ἢ 86. τὸ (δοῦν Μυτο- 
ὑπ αὐτῷ (αῦτόν οἱ. Ἀγ. ἢ 1161, 2. δὴ Μι. Η6]. ἢγτ., δὲ Γ 
ΤΠ Ἀν. ΑἸὰ. ΒΚ. Εν. ἢ 4. ἥκοντα Μῦν, εἰκότα ΚΡ, ἀνήκοντα 6. 6. 
ΗΒ6]. 18. οὗ οι. Π'. 



208 1. 1. 1161}, 21 -- 1168, 18. 

ἐπὶ τῶν δανείων οἵ μὲν ὀφείλοντες βούλονται μὴ εἶναι οἷς 
ὀφείλουσιν, οἵ δανείσαντες δὲ καὶ ἐπιμελοῦνται τῆς τῶν 
ὀφειλόντων σωτηρίας, οὕτω καὶ τοὺς εὐεργετήσαντας βού- 
λεσϑαι εἶναι τοὺς παϑόντας ὡς κομιουμένους τὰς χάριτας, 

9 τοῖς δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιμελὲς τὸ ἀνταποδοῦναι (Ἐπίχαρμος 
μὲν οὖν τάχ᾽ ἂν φαίη ταῦτα λέγειν αὐτοὺς ἐκ πονηροῦ 
ϑεωμένους, ἔοικεν δ᾽ ἀνϑρωπικῷ᾽ ἀμνήμονες γὰρ οἱ πολλοί, 
καὶ μᾶλλον εὖ πάσχειν ἢ ποιεῖν ἐφίενται)" δόξειε δ᾽ ἂν 

φυσικώτερον εἶναι τὸ αἴτιον, καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ περὶ τοὺς 
80 δανείσαντας. οὐ γάρ ἐστιν φίλησις περὶ ἐκείνους, ἀλλὰ τοῦ 

σῴξεσϑαι βούλησις τῆς πομιδῆς ἕνεκα᾽ οἱ δ᾽ εὖ πεποιημότες 
φιλοῦσι καὶ ἀγαπῶσι τοὺς πεπονϑότας κἂν μηδὲν ὦσιν 
χρήσιμοι μηδ᾽ εἰς ὕστερον γένοιντ᾽ ἄν. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν .᾿ 
τεχνιτῶν συμβέβηκεν. πᾶς γὰρ τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾷ ὦ 

86 μᾶλλον ἢ ἀγαπηϑείη ἂν ὑπὸ τοῦ ἔργου ἐμψύχου γενομένου. 
11688 μάλιστα δ᾽ ἴσως τοῦτο περὶ τοὺς ποιητὰς συμβαίνει" ὑπερ- 

ἀγαπῶσι γὰρ οὗτοι τὰ οἰκεῖα ποιήματα, στέργοντες ὥσπερ 
τέκνα. τοιούτῳ δὴ ἔοικεν καὶ τὸ τῶν εὐεργετῶν. τὸ γὰρ εὖ 4 
πεπονϑὸς “ἔργον: ἐστὶν αὐτῶν" τοῦτο δὴ ἀγαπῶσι μᾶλλον ἢ 

5 τὸ ἔργον τὸν ποιήσαντα. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ εἶναι πᾶσιν 
αἱρετὸν καὶ φιλητόν, ἐσμὲν δ᾽ ἐνεργείᾳ᾽ τῷ ζῆν γὰρ καὶ 
πράττειν" ἐνεργείᾳ δ᾽ ὃ ποιήσας τὸ ἔργον ἐστίν πως" στέργει 
δὴ τὸ ἔργον, διότι καὶ τὸ εἶναι. τοῦτο δὲ φυσικόν" ὃ γάρ 
ἐστι δυνάμει, τοῦτο ἐνεργείᾳ τὸ ἔργον μηνύει. --- ἅμα δὲ καὶ ὅ 

10 τῷ μὲν εὐεργέτῃ καλὸν τὸ χατὰ τὴν πρᾶξιν, ὥστε χαίρειν 
ὃν ᾧ τοῦτο, τῷ δὲ παϑόντι οὐδὲν. καλὸν ἐν τῷ δράσαντι, 

ἀλλ᾽ εἴπερ. συμφέρον" τοῦτο δ΄. ἧττον ἡδὺ καὶ φιλητόν. 

οὐ ἡδεῖα δ᾽ ἐστὶν τοῦ μὲν παρόντος ἢ ᾿ ργειαν, τοῦ δὲ μέλλοντος ο΄ οβον χε ρους α ραν βρορυ ἡρυκὸλολονν. ἐτὺν 

ΕῚ 
ΕΝ 
Ε 

22, οἵ δὲ δανείσαντες καὶ ἐπιμέλονται Π5Ἢ ΑΙὰ, ΒΙ-. Βυ. !} 
21. ϑεωρουμένους ΚΡ ΜΊ. οὖ Ῥγ. Οὐ, ϑεωμένους ὁ. 6. Ἐθ]. 1 39. 
οὐδ᾽ Π', οὐχ 6. ὁ: ΜΙ. ΗδΙ]. {{82. πεπονϑύτας] εὖ πεπονθότας 
ΤῊ ΑἸα,, εὐεργετηϑέντας Π5!| 88. γένοιτ᾽ ΤιῦΜῦὴ ΑἸά. || 1108, 
1. τοῦτο Ῥοβὺ ποιητὰς Π᾿ (βθα ποι Ηβ].)]} 7. δὴ Γ΄ ΚΡ ΑΙὰ, Αγ. 
ΒΚ. ΕῪ. {{18. τοῦ --- 14, ἐλπίς βοοϊυδοπᾶδ 6586 οἱ. ΒΥ. 
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ΐ 1.1. 1τ1688, 14 --- 8. 1168, 2. 909 

ἡ ἐλπίς, τοῦ δὲ γεγενημένου ἡ μνήμη. ἥδιστον δὲ τὸ κατὰ 

τὴν ἐνέργειαν, καὶ φιλητὸν ὁμοίως. τῷ μὲν οὖν πεποιηχότι τ 

μένει τὸ ἔργον (τὸ καλὸν γὰρ πολυχρόνιον), τῷ δὲ παϑόντι 

τὸ χρήσιμον παροίχεται. ἥ τε μνήμη τῶν μὲν καλῶν ἡδεῖα, 

τῶν δὲ χρησίμων οὐ πάνυ ἢ ἧττον᾽ ἡ προσδοκία δ᾽ ἀνάπα- 
λιν ἔχειν ἔοικεν. --- καὶ ἡ μὲν φίλησις ποιήσει ἔοικεν, τὸ φι- 
λεῖσϑαι δὲ τῷ πάσχειν. τοῖς ὑπερέχουσιν δὴ περὶ τὴν πρᾶ- 30 

τ ξιν ἕπεται τὸ φιλεῖν καὶ τὰ φιλικά. --- ἔτι δὲ τὰ ἐπιπόνως 
γενόμενα πάντες μᾶλλον στέργουσιν, οἷον καὶ τὰ χρήματα 
οἵ χτησάμενοι τῶν παραλαβόντων δοκεῖ δὲ τὸ μὲν εὖ 
πάσχειν ἄπονον εἶναι, τὸ δ᾽ εὖ ποιεῖν ἐργῶδες. διὰ ταῦτα 
δὲ καὶ αἵ μητέρες φιλοτεκνότεραι" ἐπιπονωτέρα γὰρ ἡ γέν- 5 
γησιςΐ, καὶ μᾶλλον ἴσασιν ὅτε αὑτῶν]. δόξειεν δὴ ἂν τοῦτο καὶ 
τοῖς εὐεργέταις οἰκεῖον εἶναι. 

ΤΓ ἀπορεῖται δὲ καὶ πότερον δεῖ φιλεῖν ξαυτὸν μάλιστα 8 
ἢ ἄλλον τινά. ἐπιτιμῶσι γὰρ τοῖς ἑαυτοὺς μάλιστ᾽ ἀγα- 
πῶσιν, καὶ ὡς ἕν αἰσχρῷ φιλαύτους ἀποχαλοῦσιν, δοκεῖ τε 80 
ὃ μὲν φαῦλος ἑαυτοῦ χάριν πάντα πράττειν, καὶ ὅσῳ ἂν 
μοχϑηρότερος ἧ; τοσούτῳ μᾶλλον (ἐγκαλοῦσι δὴ αὐτῷ οἷον 
ὅτι οὐδὲν ἀφ᾽ ξαυτοῦ πράττει), ὃ δὲ ἐπιεικὴς διὰ τὸ καλόν, 
καὶ ὅσῳ ἂν βελτίων ἧ, μᾶλλον διὰ τὸ καλόν, καὶ φίλου ἕνεκα, 
τὸ δ᾽ αὑτοῦ παρίησι. --- τοῖς λόγοις δὲ τούτοις τὰ ἔργα δια- 86 
φωνεῖ, οὐκ ἀλόγως. φασὶ γὰρ δεῖν φιλεῖν μάλιστα τὸν τι68ν 
μάλιστα φίλον, φίλος δὲ μάλιστα ὃ βουλόμενος ᾧ βούλεται 

18. ἢ --- 19. ἔχειν ἔοικεν οτη. ΜΡ, βθοϊπάθπαβ 6586 οἱ. Βν. ὁ } 
19. ἔχειν ροβὺ ἔοικεν ΑἸᾶ., οτι. Π5 ἢ [| 232. γινόμενα πάντες 
μᾶλλον Μὴ Οοτδεβ, μὲν μᾶλλον πάντες γενόμενα ΟΡ {| 28. δὲ 
ΜΡΟβ Ηδὶ. Ασ., δὴ ὁ. 6. ΒΚ. ΕῪ. Β:. ἢ μὲν ρῬοβὺ εὖ ΑἸά. ΕὙ. ἢ 
9ὅ. γένεσις Ἐ.. Εἰ. 1941, 9, γέννεσις ΚΡ || 26. καὶ --- αὑτῶν 560]. 
Ἐσ. ἢ δὴ ΤΕυτοίαβ, δ᾽ ΓΠ ΑΙά. ΒΚ. ΕῪ. Βγ. 28. καὶ οἵα. ΓῚΡ 
ΑἸΙὰ, Ατν. ! 80. δὲ ΠΊ Μυὲ || 82. ἐγκαλοῦσι -- - 88. πράττει 560]. 
ΟἸἰδπίαβ ἢ οἷον οι. Π50Ρ ΒΚ. Ἦγν. ἢ 88. οὐδὲν {οὐκ» [πηθ]- 
ταϑηθαβ ἢ ἀφ᾽ αὑτοῦ Κν, ἀπ᾽ αὐτοῦ ΑΙᾶ., ἀπ᾽ αὐτοῦ (καλὸν 
γ6] φιλικὸν ὧν» οἱ. Οοταθβ [[| 84. διὰ τὸ καλόν 560]. Βεισίαβ ἢ} 
1168, 2. ᾧ] ἡ ὦ ρτ. ΚΡ, ἢ ὦ οοττ.᾽ ΚΡ, ᾧ μάλιστα ΤΙ Οἱ ΑἸ]4. {. 

Απβιβτ. Ἐξ. Νίο. 14 



910 Ι. 8. 1168, 8 -- 11680, 80. 
, (Υ 

ν - 

τἀγαϑὰ ἐκείνου ἕνεκα, καὶ εἰ μηδεὶς εἴσεται. ταῦτα δ᾽ 
ὑπάρχει μάλιστ᾽ αὐτῷ πρὸς αὑτόν, καὶ τὰ λοιπὰ δὴ πάντα 

τ ς » ς 4 ᾿" Α ΄ ἘΞῚΦ 3 -»" ΄ , 5 οἷς ὃ φίλος δρίζεται᾽ εἴρηται γὰρ ὅτι ἀπ᾽ αὐτοῦ πάντα τὰ 
᾿ ᾿ ι . » ΄ ἢ ὦ 

φιλικὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους διήκει. καὶ αἵ παροιμίἀι δὲ 

πᾶσαι ὁμογνωμονοῦσιν, οἷον τὸ “μία ψυχή καὶ “κοινὰ 

τὰ φίλων καὶ “ἰσότης φιλότης καὶ “᾿ γόνυ κνήμης ἔγγιον" 
πάντα γὰρ ταῦτα πρὸς αὑτὸν μάλιστ᾽ ἂν ὑπάρχοι᾽ μάλιστα γὰρ 

10 φίλος αὑτῷ, καὶ φιλητέον δὴ μάλιστα ἕαυτόν. ἀπορεῖται 
“ ’ »-» δ᾽ εἰκότως ποτέροις χρεὼν ἕπεσθαι, ἀμφοῖν ἐχόντοιν τὸ πιστόν. 

ἴσως οὖν τοὺς τοιούτους δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν καὶ διο- 
ρίξειν ἐφ᾽ ὅσον ἑκάτεροι καὶ πῇ ἀληϑεύουσιν. εἰ δὴ λάβοι- 
μὲν τὸ “φίλαυτον πῶς ἕκάτεροι λέγουσιν, τάχ᾽ ἂν γένοιτο 
δ ἘΞ. 5 ΣἜΡδΣ ὁ ", 3 ΤᾺ ΄ -» 18 δῆλον. οἵ μὲν οὖν εἰς ὄνειδος ἄγοντες αὐτὸ φιλαύτους καλοῦσι 

᾿ -" » -" τοὺς ξαυτοῖς ἀπονέμοντας τὸ πλεῖον ἐν χρήμασι καὶ τιμαῖς 
ἰ - - »" καὶ ἡδοναῖς ταῖς σωματικαῖς" τούτων γὰρ οἵ πολλοὶ ὀρέγον- 

ται, καὶ ἐσπουδάκασι περὶ αὐτὰ ὡς ἄριστα ὄντα, διὸ καὶ 
περιμάχητα ἐστίν. οἱ δὴ περὶ ταῦτα πλεονέκται χαρίζονται 

Ὁ . δι ,΄ ἢ οὐ πα ον Ἂ 
30 ταῖς ἐπιϑυμίαις καὶ ὅλως τοῖς πάϑεσι καὶ τῷ ἀλόγῳ τῆς 

ψυχῆς. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ πολλοί" διὸ καὶ ἡ προσηγορία 
γεγένηται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ φαύλου ὄντος, δικαίως δὴ τοῖς 

Ὸ’ 4 2 , [χἢ Α ᾿Ὶ Ἁ -Ω7 ε - 

οὕτω φιλαύτοις ὀνειδίζεται. ὅτι δὲ τοὺς τὰ τοιαῦϑ'᾽ αὑτοῖς 5 

ἀπονέμοντας εἰώϑασι λέγειν οἵ πολλοὶ φιλαύτους, οὐκ ἄδη- 
96 λον᾽ εἰ γάρ τις ἀεὶ σπουδάζοι τὰ δίκαια πράττειν αὐτὸς 

μάλιστα πάντων ἢ τὰ σώφρονα ἢ ὁποιαοῦν ἄλλα τῶν κατὰ 
τὰς ἀρετάς. καὶ ὅλως ἀεὶ τὸ καλὸν ἑαυτῷ περιποιοῖτο, οὐδεὶς 

ἐρεῖ τοῦτον φίλαυτον οὐδὲ ψέξει. --- δόξειε δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος ς 
- ’, τ 9 -» - Ἁ ΄ 

μᾶλλον εἶναι φίλαυτος᾽ ἀπονέμει γοῦν ξαυτῷ τὰ καλλιστὰ 

80 καὶ μάλιστ᾽ ἀγαϑά, καὶ χαρίζεται ἑαυτοῦ τῷ πυριωτάτῳ, 

φῦ 

"» 

8. μηϑὲν οἴσεται ΟἸζαπίτβ || 4. μάλιστα Ῥοβὺ αὐτῶ. Π5 ἢ} δὲ 
ΟἸδηῖαβ [ ὅ. ἀφ᾽ αὑτοῦ ϑοα!ίρου ἢ 7. κοινὰ τὰ φίλων καὶ δηθ 
μία Πἢ Μὶ. (β64 ποῃ Ηδ]. Αγ.) |{ 9. μάλιστ᾽ ὑπάρχει Τ Π" ΑἸα. 
Βκ. Βτ. {{|11. δὴ ρΡοβὺ χρεὼν ταᾷ. Π53 {ἐχόντων 1,0, σχόντοιν 
ΜΡῚ| 1δὅ. οὖν οἵη. Π', 5866]. ΕἾ., 6. 6. 844, ἨδΙ]. Ατ. || 26. σπου- 
δάξοι ΚΡ Ατ., σπουδάξει οοὐ, Ηδ]. [[27. αὑτῶ Π8. 





τ: 

τοι δὼ κῶν - νας σα ας φατε τῇ ψσασεε Ϊ ὶ ἊΣ 

ῳ 

᾿ξ ενϊβ. Ω,΄:ς. δ- 76 εὐ τς ἐΖα, σἴεα σι βέκσνο  ὅζα οεηζς
 καρμζες 

; “1 Ζῶ 2. “ο΄ γναν, ε7ς. ".. "ε-5. 



τᾷ 

1. 8. 1168, 81 --- 11696, 21. ἍΠ 

. ΄, , ἀπε ν ἡμὴ κ ᾿ ΄, " ΄ 
χαὶ πάντα τούτῳ πείϑεται᾽ ὥσπερ δὲ καὶ πόλις τὸ κυριώ- 

- - δ’ 

τατον μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ καὶ πᾶν ἄλλο σύστημα, οὕτω καὶ 
ς - 2 » 

ἄνθρωπος" καὶ φίλαυτος δὴ μάλιστα ὃ τοῦτο ἀγαπῶν καὶ 
, ΄ , Ὁ 7 συρφξξιις ἡ: ἼΣΖ ᾿ ᾿ 

τούτῳ χαριξόμενος. καὶ ἐγκρατὴς δὲ καὶ ἀκρατὴς λέγεται 
τῷ πρατεῖν τὸν νοῦν ἢ μὴ; ὡς τούτου ἑκάστου ὄντος καὶ πε- 

πραγέναι δοκοῦσιν αὐτοὶ καὶ ἑκουσίως τὰ μετὰ λόγου μάλιστα. 
[χ κι 4 "να δ ’, 2 κ᾿ , 9 ἽἝ ᾿ 
ὅτι μὲν οὖν τοῦϑ᾽ ἕκαστός ἐστιν ἡ μάλιστα. οὐκ ἄδηλον. καὶ 
ω δ᾽. ᾿ ΄, τῷ ἀν ν » ᾿ , ΄ 2 
ὅτ. ὃ, ἐπιδρρῆς μάλιστα τοῦτ ἜΧΟΜΕ διὸ φίλαυτος μαλιστ 

3 “« ’ κ , ἂν εἴη, καϑ' ἕτερον εἶδος τοῦ ὀνειδιξομένου, καὶ διαφέρων 
- ’ - »" 

τοσοῦτον ὅσον τὸ κατὰ λύγον ζῆν τοῦ κατὰ πάϑος. καὶ ὁρέ- 
τ γεσϑαι τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ δοκοῦντος συμφέρειν. τοὺς μὲν οὖν 

, 

περὶ τὰς καλὰς πράξεις διαφερόντως σπουδάξοντας πάντες 
- ’ 

ἀποδέχονται καὶ ἐπαινοῦσιν᾽ πάντων δὲ ἁμιλλωμένων πρὸς 
τὸ καλὸν καὶ διατεινομένων τὰ κάλλιστα πράττειν κοινῇ τ᾽ 
Ἃ ΚΞΝ 3, Α ν᾿ 2327 δὺν , , -" ἂν πάντ᾽ εἴη τὰ δέοντα καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ τὰ μέγιστα τῶν 
3 -" » πε ας Ἁ - ’ [χὰ πα, 1 2 ν ἀγαϑῶν, εἴπερ ἡ ἀρετὴ τοιοῦτον ἐστίν. --- ὥστε τὸν μὲν ἀγαϑὸν 
δεῖ φίλαυτον εἶναι (καὶ γὰρ αὐτὸς ὀνήσεται τὰ καλὰ πράτ- 

ι Ἁ ω 2 ’ } } κ 9 - 

τῶν καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελήσει). τὸν δὲ μοχϑηρὸν οὐ δεῖ 

λάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς πέλας, φαύλοις πάϑεσιν ς 6 ς 
ο΄, - -»" ᾿" Φ »ν ἃ » ΄, 

8 ἑπόμενος). , τῷ μοχϑηρῷ μὲν. οὖν διαφωνεῖ ἃ δεῖ πράττειν 

καὶ ἃ πράττει ὃ δὲ ἐπιεικής. ἃ δεῖ, ταῦτα καὶ πράττει. 

πᾶς γὰρ νοῦς αἱρεῖται τὸ βέλτιστον ξαυτῷ, ὁ δ᾽ ἐπιεικὴς 
9 πειϑαρχεῖ τῷ νῷ. ἀληϑὲς δὲ περὶ τοῦ σπουδαίου καὶ τὸ τῶν 

[ . ͵ ᾿ -»" , Ἃ , φίλων ἕνεχα πολλὰ πράττειν καὶ τῆς πατρίδος. καν δέῃ. 
ὑπεραποϑνήσκειν᾽ προήσεται γὰρ καὶ χρήματα καὶ τιμὰς 

ν -» 

καὶ ὕλως τὰ περιμάχητα ἀγαϑά, περιποιούμενος ἑαυτῷ τὸ 

84. δὴ Γ΄ || 8ὅ. τοῦτο ΠΊΝΡΟν ΕῪ. | 116094, 2. τοῦ καϑ' 
ἕκαστον Μῦ, τοῦ καϑέκαστος ΤΟΡῖ ᾿ ἢ οτι. ΟΡ ΑἸά. ΜΙ. ΗδϑΙ. 
Ατ. { 6. ἢ δία τοῦ καλοῦ αἀά. Π' ΑἸα. ΜΙ., ἢ ἁπλῶς αἀά. Γ' 
οἴῃ. Π" ΒΚ. ἢν. { 17. σπουδάξοντα Π' ἢ 10. πάντ᾽ ἂν εἴη Μῦν, 
ἂν παντὶ ἡ Π᾿, ἂν παντὶ εἴη ΑἸᾶ., ἂν πάντων εἴη, αὖ νἱαοίαυτ, 
Γ.11. ἐστίν οἴη. Π5 || 16. πράττειν οτι. Π' ὑ ἢ 16. ἃ δεῖ Ροβὲ 
ταῦτα Π' (β6α ποη ΜΊ. Αγ.) [ 18. δὲ] γὰρ Γ΄] περὶ] τὸ περὶ Γ' 
1» ΑΙά. Ατ. 
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"δ υ δνεν δὲ 

-τὉ.---,-.Ὅ.. ταῦ" τον 

9192 1. 8. 1169, 22 -- 9. 11690, 18. 
ἵ 

καλόν" ὀλίγον γὰρ χρόνον ἡσϑῆναι σφόδρα μᾶλλον δλοιτς 
ἂν ἢ πολὺν ἠρέμα, καὶ βιῶσαι καλῶς ἐνιαυτὸν ἢ πόλλ᾽ ἔτη 
τυχόντως, καὶ μίαν πρᾶξιν καλὴν καὶ μεγάλην ἢ πολλὰς 

2ὅ καὶ μικράς. τοῖς δὲ ὑπεραποϑνήσκουσι τοῦτ᾽ ἴσως συμβαίνει" 
αἵροῦνται δὴ μέγα καλὸν ξαυτοῖς. καὶ χρήματα προοῖντ᾽ 
ἂν ἐφ᾽ ᾧ πλείονα λήψονται οἵ φίλοι" γίνεται γὰρ τῷ. 
μὲν φίλῳ χρήματα, αὐτῷ δὲ τὸ καλόν᾽ τὸ δὴ μεῖζον 
ἀγαϑὸν ξαυτῷ ἀπονέμει. καὶ περὶ τιμὰς δὲ καὶ ἀρχὰς δι 

80 αὐτὸς τρόπος᾽ πάντα γὰρ τῷ φίλῳ ταῦτα προήσεται" κα- 
λὸν γὰρ αὐτῷ τοῦτο καὶ ἐπαινετόν. εἰκότως δὴ δοκεῖ σπου- 
ιδαῖος εἶναι, ἀντὶ πάντων αἱρούμενος τὸ καλόν. ἐνδέχεται 
"δὲ καὶ πράξεις τῷ φίλῳ προΐεσϑαι, καὶ εἶναι κάλλιον τοῦ 

ιαὐτὸν πρᾶξαι τὸ αἴτιον τῷ φίλῳ γενέσϑαι. ἐν πᾶσι δὴ τοῖς 

8 ἐπαινετοῖς ὃ σπουδαῖος Φαίνεναι ἑαυτῷ τοῦ καλοῦ πλέον νέ- 

"᾿ 

1169» μων. οὕτω μὲν οὖν φίλαυτον εἶναι δεῖ; καϑάπερ εἴρηται" 

ὡς δ᾽ οἵ πολλοί, οὐ χρή. 

9 ὀμῥ ἐσθηνιιαε δὲ καὶ περὶ τὸν εὐδαίμονα, εἰ δεήσε- 
ται φίλων ἢ μή. οὐθὲν γάρ φασι δεῖν φίλων τοῖς μακα- 

5 φίοις καὶ αὐτάρχεσιν᾽ ὑπάρχειν γὰρ αὐτοῖς τάγαϑά᾽ αὐτάρ- 
3 μ ϑ } “- } Η [κ 

εις οὖν ὄντας οὐδενὸς προσδεῖσθαι, τὸν δὲ φίλον, ἕτερον 
ΠΕ ἬΕΙ ἢ τι ἀἔΠροι πτ ωΣ» Ἃ ΔΝ 

αὐτὸν ὄντα; πορίζειν ἃ δι΄ αὐτοῦ ἀδυνατεῖ" 0ϑεν 

μι 

ὅταν ὃ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; -- 

το 
, ἀον ι , Ἡγυνύξαγο: ᾽ ἐ ερο ἢ 
ἔοικεν δ΄ ἀτόπῳ τὸ πάντα ἀπονέμοντας τάγαϑὰ τῷ εὐδαίμονι 

το φίλους μὴ ἀποδιδόναι, ὃ δοκεῖ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑῶν μέγιστον εἷ- 
γαι. --- εἴ τε φίλου μᾶλλόν ἐστιν τὸ εὖ ποιεῖν ἢ πάσχειν, καὶ ἔστιν 

- -" »" » -» “ 3 » 

τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς τὸ εὐεργετεῖν, κάλλιον δ᾽ εὖ ποιεῖν φί- 
32 ’, -» Θ᾽ ; ΄ ς “» } 

λους ὀϑνείων. τῶν εὖ πεισομένων δεήσεται ὃ σπουδαῖος. διὸ 

28. δὴ ο. 6. ΜΙ., δὲ ΓῚ» ΑἸᾷ, Ηδ6]. Ατ. || 29. τὰς Ῥοδὺ περὶ 
αᾶα, Π3 τ Ι δὴ ΚΡῸΡ { 84. γίνεσθαι. Μὴ {{116090, 1. δεῖ φέ- 
λαυτον εἶναι 1,» ΑἸΙὰ. Ηδεὶ., φίλαυτον εἶναι δοκεῖ Μὺ ] ὅ. ὑπάρ- 
χειν Ν᾿ ΑἹ]. Ατ., ὑπάρχει ΓΙΠΉῊΒ Αὐ [| ἀγαϑά ΚΡ, τἀγαϑόν 
ΝΌ! θ. μηδενὸς ὙῈ5 τ. τὸ ροδβὺ ὅϑεν αὐὰ. Τυγπορυβ ΒΚ. Βτ. Ι 
11. εἰ δὲ ΠΗ 18. ὧν δπίο δεήσεται οαᾶ, Γ΄ ΚΡ. 



ἐκ. (Ἀ. “στ. Ζξι τα β λατν τλές ἐσ «6 “αἰ  εεικέ “Σέ ε. 

. ,γιξεςε ζ ιἐοία.διν5.47" «ρθη ἀῤοάρ να 

ὥ. Ῥω κν -πτόες ες ζεεΣάς -“Πε-α γεν τλσα τεςέμο 
ὩὩἶξυ “ἘΠ “ἄε γ)'όίοο, ἀπε κακίω «ὁ Ζῴς “εεεχε εξ, δγέ- 7: :: : 

μ ἔραν Δήρώπερηξ " « Δ ᾿ 

ἝΠΠπΠ τ λξννν “2755. (ἔνερ ἐξεκ) κε: δᾶ 
οὐ άε. ἀκα 

: ὃ σις δει Ζ6-«Φ ἀρ" “ἐε ττο 

“ποιέσχαε. . ἐπ: Δ ς ὦ, 2, σεν δίς Ἰερῦτν, ρθτ ι ΤῸΝ ἀΐενης θραι (παι 

Εἢ ῃ Ὑλήν:ενλξε  αἰεςς ἃ σ-22ιι. ἐξα, 7 “τε σεονς 
ἐο 

.. ερ.ΣεΑ.].17.5. 



᾿ ́γ. “κεν εὦ την. 6. ἄν γδὺ 

27. Ἐπ εισοζίετου . “α σζυ-ενυζεζΖοειο-᾿ ἔς κα εἰπε; 65. ἰ. 9.12. 

Ε ἃ. εν των “«σωεςαεέαξζο «ἰ, 

Σ αδά,͵ «- 2“. “ἴὰ ἐδ γγ9»" Ὡμμττρν α΄ 42.922...“ τ-.«4 2 

α. Ζέω 5 2 “κεῖ εὐτζ “ἐσ στιὰ σγ ΖΖε «δ έα- 

“ἄφες ξπος ἀκεαάέε “ο : , σέΖξε.. εέ. 



γ Πὸ. τδϑῦ, 14... 11708, 4. 918 
Χ 

τὰ ἐπιξητεῖται πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων γ᾽ ἐν ἀτυ- 

χίαις. ὡς καὶ τοῦ ἀτυχοῦντος δεομένου τῶν εὐεργετησόντων καὶ τῦ 

8 τῶν εὐτυχούντων. οὺὃς εὖ ποιήσουσιν. - ἄτοπον δ᾽ ἴσως καὶ τὸ 

μονώτην. ποιεῖν τὸν μακάριον᾽ οὐδεὶς γὰρ! ἕλοιτ᾽ ἂν καϑ' αὑτὸν 
τὰ πάντ᾽ ἔχειν ἀγαϑά᾽ πολιτικὸν γὰρ ὃ ἄνϑρωπος καὶ συ- 

ζῆν πεφυκός. καὶ τῷ εὐδαίμονι δὴ τοῦϑ᾽ ὑπάρχει" τὰ γὰρ 

τῇ φύσει ἀγαϑὰ ἔχει. δῆλον δ᾽ ὡς μετὰ φίλων καὶ ἐπιει- 320 

κῶν κρεῖττον ἢ μετ᾽ ὀθνείων καὶ τῶν τυχόντων συνημερεύειν᾽ 
δεῖ ἄρα τῷ εὐδαίμονι φίλων. 

4 τί οὖν λέγουσιν οἵ πρῶτοι; καὶ πῇ ἀληϑεύουσιν: ἢ ὅτι οἵ 
πολλοὶ φίλους οἴονται τοὺς χρησίμους εἶναι; τῶν τοιούτων μὲν. 

οὖν οὐδὲν δεήσεται ὃ μακάριος, ἐπειδὴ τἀγαϑὰ ὑπάρχει αὐτῷ» 36 
οὐδὲ δὴ τῶν διὰ τὸ ἡδύ, ἢ ἐπὶ μικρόν (ἡδὺς γὰρ ὁ βίος ὧν οὐ- 
δὲν δεῖται ἐπεισάκτου ἡδονῆς)" οὐ δεόμενος δὲ τῶν τοιούτων 

δ φθων οὐ δοκεῖ δεῖσϑαι φίλων. -- τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἴσως ἀληϑές. 

ἐν ἀρχῇ γὰρ εἴρητο ὅτι ἡ εὐδαιμονίᾳ ἐνέργειά, τις ἐστίν. ἡ δ᾽ 
ἐνέργεια δῆλον ὅτι γίνεται καὶ οὐχ ὑπάρχει ὥσπεῦ κτῆμα τί. εἰ 80 

δὲ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐστιν ἐν τῷ ζῆν καὶ ἐνεργεῖν. τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ 
ἡ ἐνέργεια σπουδαία καὶ ἡδεῖα καϑ᾽ αὑτήν, καϑάπερ ἔν ἀρχῇ 
εἴρηται. ἔστιν δὲ καὶ τὸ οἰκεῖον τῶν ἡδέων, ϑεωρεῖν δὲ μᾶλλον! 
τοὺς πέλας δυνάμεϑα ἢ ξαυτοὺς καὶ τὰς ἐκείνων πράξεις ἢ, 
τὰς οἰκείας, αἵ τῶν σπουδαίων δὲ πράξεις φίλων ὄντων 86 
ἡδεῖαι τοῖς ἀγαϑοῖς (ἄμφω γὰρ ἔχουσιν τὰ τῇ φύσει ἡδέα)" τ11ὸ 
ὃ μακάριος δὴ φίλων τοιούτων δεήσεται. εἴπερ ϑεωρεῖν προαι- 
ρεῖται πράξεις ἐπιεικεῖς καὶ οἰκείας. τοιαῦται δ᾽ αἵ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ φίλου ὄντος. --- οἴονταί τε δεῖν ἡδέως ζῆν τὸν εὐδαίμονα" 

14, ξητεῖται 115 Ηδ]. οὐ, αὖ νἱάούαν, ΜΊ. ἢ} ἀτυχίαις - εὖ- 
τυχίαις ΟΡ ΑἸὰ. (δα ποη ΜΙ. ἮδΙ. Αγ.}} 18, τὰ πάντ᾽ -- ἀγαϑα] 
παντ᾽ -- τἀγαθά ΠἪ ΗδΕΪ. [|21. καὶ οτχι. ΚΡ, ο. ο. δα, ΜΙ. Ηθ]. 
Ατ. {τῶν οἵὰ. Π'΄, 560]. Ηγ., ὁ. ο. δα. ΗΒ]. ! 22. καὶ τῶν δηΐθ 
φίλων δα. Π' ΒῪ. (ἔογβ. τϑοίο), 6. 6. οἵὰ. Μι. Ηδβὶ]. Αὐ. | 381. δ᾽ 
φοβὺ ἀγαθοῦ Π5 ΑἸα. { 838. ἔστιν ----11108, 8. εἶναι ροϑὺ 11708, 
11. λυπεῖται ἰχτϊ. ϑαβοια. [ 8ὅ. δὲ ΟἹ ΑἸα. ΓΝ δὴ ς, 6. ΒΚ. Εν. 
Βχ. [ 1110ὲ,.4. οἴονται δὲ δεῖν Γ' ΑἸα. Αγν., εἰ οἷόν τε δεῖν ΚΡ. 



214 1. 9. 11108, ὅ -- 11104, 27. 
α: 

δἰμονώτῃ μὲν οὖν χαλεπὸς ὃ βίος, οὐ γὰρ βάδιον καϑ᾽ αὑτὸν 
οὐφαθο συνεχῶς. μεϑ᾽ ἑτέρων δὲ καὶ πρὸς ἄλλους δᾷον. ἔσται ς 
οὖν ἡ ἐνέργεια συνεχεστέρα, ἡδεῖα οὖσα καϑ᾽ αὑτήν, ὃ δεῖ 

περὶ τὸν μακάριον εἶναι.] (ὃ γὰρ σπουδαῖος, ἧ σπουδαῖος, ταῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν πράξεσι χαίρει, ταῖς δ᾽ ἀπὸ κακίας δυσχεραί- 

10 νεῖ, καϑάπερ ὃ μουσικὸς τοῖς καλοῖς μέλεσιν ἥδεται, ἐπὶ δὲ 
τοῖς φαύλοις λυπεῖται) “. --- γίνοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἄσκησίς τις τῆς τ 
ἀρετῆς ἐκ τοῦ συζῆν τοῖς ἀγαϑοῖς, καϑάπερ καὶ Θέογνις 
φησίν. --- φυσικώτερον δ᾽ ἐπισκοποῦσιν ἔοικεν ὃ σπουδαῖος φί- 
λος τῷ σπουδαίῳ τῇ φύσει αἱρετὸς εἶναι. τὸ γὰρ τῇ φύσει 

18 ἀγαϑὸν εἴρηται ὅτι τῷ σπουδαίῳ ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ ἐστιν καϑ᾽ 
αὑτό. τὸ δὲ ζῆν ὁρίζονται “τοῖς ξῴοις δυνάμέι αἰσϑήσεως, 
ἀνθρώποις δὲ αἰσϑήσεως ἢ νοήσεως" ἡ δὲ δύναμις εἰς τὴν 

ἐνέργειαν ἀνάγεται" τὸ δὲ κύριον ἐν τῇ ἐνεργείᾳ" ἔοικε δὲ 
τὸ ζῆν εἶναι κυρίως τὸ αἰσϑάνεσθαι ἢ νοεῖν. τὸ δὲ ζῆν τῶν 

30 καϑ᾽ αὑτὸ ἀγαϑῶν καὶ ἡδέων" ὡρισμένον γάρ, τὸ δ᾽ ὧρι- 
σμένον τῆς τοῦ ἀγαθοῦ φύσεως. τὸ δὲ τῇ φύσει ἀγαϑὸν καὶ 

τῷ ἐπιεικεῖ" διόπερ ἔοικεν πᾶσιν ἡδὺ εἶναι. οὐ δεῖ δὲ λαμ- 
βάνειν μοχϑηρὰν ξωὴν καὶ διεφθαρμένην, οὐδ᾽ ἐν λύπαις" 
ἀόριστος γὰρ ἡ τοιαύτη, καϑάπερ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ. [ἐν 

96 τοῖς ἐζομέγοϊς δὲ περὶ τῆς λύπης ἔσται φανερώτερον.] εἰ δ᾽ 
αὐτὸ τὸ ξῆν ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ (ἔοικεν δὲ καὶ ἐκ τοῦ πάντας 
ὀρέγεσϑαι αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ μακαρίους" 

Ὁ 

6. ῥάιδιον ΓΠ" Μι. ΗΒ]. Αγ. {[|8. ὁ -- 11. λυπεῖται 566]. 
Εσ., γ᾿ αὐἀδ φαἀποίανὶ δα 1169, 38 || 16. ἀγαϑὸν καὶ ὁ. ο. ΜΙ. ΑΥ., 
οτα. ΚΡ, καὶ ἀπΐθ πᾶθὸ γύρω δαᾶ. ΓΡ| 16. ὁρέξεταν ΜΙ. [ δύνα- 
μὲν ΤΡ ΜΌΝ Ἠδ]., δυνάμει ο. ὁ. Μι. τ. || αἰσϑήσει (Ὁ) ΜΙ. {{11. 
11] καὶ Ζ6111π5 οὖ, αὖ γνἱἀδούατ, ΜΙ. || 18. ἀνάγεται, τό τεῦ 
ϑαβοιι. [ ἔοικε δὴ ο. ο. ΜΙ. ΗΕΙ., ἔοικε δὲ ΓΜ ΑἸ. ΔΑτ. { 19. εἶναι 
ρῬοβὺ κυρέως Π5 [! 20. καὶ --- 21. φύσεως Βροϊπᾶοπάᾶδ, 6586 οἱ. Βγ. 
(μδυα τη816) || 21. τὸ --- 22. εἶναι 560]. ΑἸ πΐαΒ | 32. διόπερ --- 34. 
αὐτῇ 5βθοΙυάθηα, 6586 οἱ. ἢν, (μδυᾶ τη8]6) [| 34. ἐν --- 26. φανε- 
ρώτερον 560]. ἢν. [[| 2ὅ. εἰ --- Ὁ, 8. παραπλησίως) ἴῃ Ποο τηοη- 
Βίσο Ῥθυῖοα! ἀἰγθυθαθ ΣΘΟθ βίο 65. Θ8886. ΘΟηΐαθαθ υϑὺὶ μαπᾷ ἀ18- 
Βτη116 ν᾽ ἀθύαν Βοηϊίσιο ἢ ἑπομένοις ΤΠ ΜΡ || τῆς οτι. ΜΡ ἢ λύπης] 
αὐτῆς Π᾿ Υ. 



ὁ. ὅς αὔλα, νισι ας ἀεκι κε αἰ “τὸ οι.. κα ἔσο Ἐς ζω, τι τ ξαέ -«αὖ᾽ 
᾿ «Ρ. Σζ.χ.8.(ο. : : 

. 

ἀββεατο οἱ Ζις εζζεν είς, Σεῖς «4:  εεείτσα “εν: 

“ ζοι ἀκοί α. ἔχ. ἐα κυω Αοιλτος σηκεάεγέ, ὅς 4, ἀπε σάαι κε ὅτε υζέςς, , 
μέστος- πονιζεγνεεζεξ᾽ ἢ “οςζά σε ξίαςυ; ἐκ αι κες σρζωι ἀχνών ς ἀν ᾿ 

ἷ 



ἐύτο τον ὐεθ ν, τ} 

(. σοῦνα 

“ο. συναισ-θχν εἐσόμκι-- ΕΣ ΎΞΣ ΞΟ τς ατρρηνβαφβαζέε, 

᾿ ἐσιτιαειο ἐεάπιεκα 

'5. ζὸ - ϑί. ζω, Ζτιε, Ὄρος τες δ ῥας 

πες πωρε' -- όκ, δὲ ΚΥΙΣ 

ΞΞΞΞ Ξ ᾧ Ξ-ΞΞ Ὁ} Ἔ 



δὰ - κύων, ΘΝ 

» ᾿ Ν ; 

10 

χΧ 

1. 9. 11104, 28 --- 10. 1110, 21. 215 

τούτοις γὰρ ὃ βίος αἱρετώτατος, καὶ ἡ τούτων μακαριωτάτη 
ε Φχδ να .’ ὃ» ἣ , ΠΥ 9 ’ σ΄ 3 [4 

ζωή), ὃ δ᾽ ὁρῶν ὅτι ὁρᾷ αἰσϑάνεται καὶ ὃ ἀκούων ὅτι ἀκούει 
καὶ ὃ βαδίξων ὅτι βαδίξει, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἔστιν 30 
τι τὸ αἰσϑανόμενον ὅτι ἐνεργουμεν, ὥστε αἰσϑανοίμεϑ᾽ ἂν ὅτι 
αἰσϑανόμεϑα καὶ νοοῖμεν ὅτι νοοῦμεν. τὸ δ᾽ ὅτι αἰσϑανό- 
μεϑα ἢ νοοῦμεν. ὅτι ἐσμέν (τὸ γὰρ εἶναι ἦν αἰσϑάνεσϑαι ἢ 
νοεῖν), τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι ξῇ, τῶν ἡδέων καϑ᾽ αὗτό (φύσει τιτον 

, 3 κ ’ }] 3 3 Α ς ΄ ἐ ἕ - 

γὰρ ἀγαϑὸν ξωή. τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ὑπάρχον ἐν ἕξαυτῷ 
᾽ ͵ ες 7 δ᾽ ἱμνΝ δὲ Αἰ φὦ ι ͵΄ τεῷ 

αἰσϑάνεσθαι ἡδύ), αἱρετὸν δὲ τὸ ξῆν καὶ μάλιστα τοῖς ἀγα- 

ϑοῖς, ὅτι τὸ εἶναι ἀγαθόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ ἡδύ (συναισϑανό- 
Α - 3 τὴ - Ὁ, ς " } [ν 1 

μενοι γὰρ τοῦ καϑ᾽ αὑτὸ ἀγαϑοῦ ἥδονται). ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν 

ἔχει ὃ σπουδαῖος, καὶ πρὸς τὸν φίλον (ἕτερος γὰρ αὐτὸς ὃ 
φίλος ἐστίν)" καϑάπερ οὖν τὸ αὐτὸν εἶναι αἵρετόν ἐστιν ἑκάστῳ, 
[τ ι } ᾿ Ἃ }Ὶ 3 ἷ δ. 

οὕτω καὶ τὸ τὸν φίλον. ἢ παραπλησίως. τὸ δ᾽ εἶναι ἦν 

αἱρετὸν διὰ τὸ αἰσϑάνέσϑαι αὑτοῦ ἀγαϑοῦ ὄντος" ἡ δὲ τοιαύτη 
αἴσϑησις ἡδεῖα καϑ' ἑαυτήν᾽ συναισϑάνεσϑαι ἄρα δεῖ καὶ τοῦ τὸ 
φίλου ὅτι ἔστιν. τοῦτο δὲ γίνοιτ᾽ ἂν ἐν τῷ συζῆν καὶ κοινωνεῖν 
λόγων καὶ διανοίας. οὕτω γὰρ ἂν δόξειεν τὸ συζῆν ἐπὶ τῶν 
ἀνθρώπων λέγεσθαι, καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν βοσκημάτων : θ ᾿ “ χ 9 ἡ πρὶ 

- - ᾿ ᾽ Ἁ - ,ὕ κ δ 

τὸ ἐν τῷ αὐτῷ νέμεσϑαι. εἰ δὴ τῷ μακαρίῳ τὸ εἶναι αἶρε- 
᾿' 3 φενν» 93 ν “- ΄ Ἢ 4 ς 4 ΄ 

τόν ἐστι καϑ᾽ αὑτό, ἀγαϑὸν τῇ φύσει ὃν καὶ ἡδύ, παραπλή- τὸ 
" ι }] - ’ ἐ ’ Ἃ ς -» - - 

σιον δὲ καὶ τὸ τοῦ φίλου ἐστίν, κἂν ὃ φίλος τῶν αἱρετῶν 
᾿, τι ᾽ ι 39. -« ἴ -" »Ἥ ΄ 2. »ν Ἃ 

εἴη. ὃ δ᾽ ἐστὶν αὐτῷ αἱρετόν. τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ, ἢ. 
ταύτῃ ἐνδεὴς ἔσται. δεήσει ἄρα τῷ εὐδαιμονήσοντι φίλων 
σπουδαίων. 

3 φ' 
ἀρ᾽ οὖν ὡς πλείστους φίλους ποιητέον, ἢ καϑάπερ ἐπὶ 10 

τῆς ξενίας ἐμμελῶς εἰρῆσθαι δοκεῖ 31 

Θι 

81. ὥστε οῃι. Π᾽ ΜΡ" ΑἸὰ. Ατ. [ αἰσθανοίμεϑ᾽ Γ' αἰσϑανό- 
μεϑ' Κῦ, αἰσϑανοίμεϑα δ᾽ Π᾿ ΜΡ ΑἸά. Ατ. || 82. νοοῦμεν ΚΡ ἢ 
11100, 2. ἡ δπΐθ ξωή δα. Πἢ ΑἸά. ΜΙ. [ 8. αἱρετὸν --- 4, ἡδύ 
566]. τ. (πο ταδ]θὴ [ 8, ἢ οἵα. Π'’ ὁ ἢ 10. αὑτήν Π5 ΑἸά. 
11. γένοιτ᾽ Π5}} 16. κὰν ΚΡ, καὶ Γ΄ Π" ΑἸὰ. ΒΚ. Βγ..| ἂν ροϑεὺ 
ἐτλ λας τη ξρρος ΠΗ ΑἸα. ΒΚ. Βν. ῃ[ 21. τῆς οπι. ΜΡΟΡ ΜΙ., 6. 6. 

. Ηδ]. 



216 1. 10. 11100, 22 -- 11718., 14. 

μήτε πολύξεινος μήτ᾽ ἄξεινος, 

καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας ἁρμόσει μήτ᾽ ἄφιλον εἶναι μήτ᾽ αὖ πολύ- 
3 ν ΄ -" Α Ἁ Α - ᾿ , ’ 

φιλὸν καϑ' ὑπερβολὴν; τοῖς μὲν δὴ πρὸς χρῆσιν καὶ πάνυ δό- 

9ὅ ἕξειεν ἂν ἁρμόζειν τὸ λεχϑέν (πολλοῖς γὰρ ἀνθυπηρετεῖν ἐπίπο- 
γον, καὶ οὐχ ἱκανὸς ὁ βίος αὐτῷ τοῦτο πράττειν᾽ οἷ πλείους δὴ 
τῶν πρὸς τὸν οἰκεῖον βίον ἱκανῶν περίεργοι καὶ ἐμπόδιοι πρὸς 

} “" ἀπ τα. ἡ 3 ἀν τς τ ΑΝ μον ε ς ᾿ ἴω, 
τὸ καλῶς ζῆν᾽ οὐϑὲν οὖν δεῖ αὐτῶν)" καὶ οἵ πρὸς ἡδονὴν δὲ ἀρ- 

κοῦσιν ὀλίγοι, καϑάπερ ἐν τῇ τροφῇ τὸ ἥδυσμα᾽ τοὺς δὲ σπου- 
, ΄ ᾽».» ΄ ἭἋ “᾿ " 

80 δαίους πότερον πλείστους κατ᾽ ἀριϑμόν, ἢ ἔστιν τι μέτρον καὶ 
“ ΄ [κ᾿ ΄ Μ ᾿ ὔ Ψ΄ ΄ 

φιλικοῦ πλήϑους, ὥσπερ πόλεως; οὔτε γὰρ ἐκ δέκα ἀνθρώπων 

γένοιτ᾽ ἂν πόλις, οὔτ᾽ ἐκ δέκα μυριάδων ἔτι πόλις ἐστίν. τὸ δὲ 
ποσὸν οὐκ ἔστιν ἴσως ἕν τι, ἀλλὰ πᾶν τὸ μεταξὺ τινῶν ὡρισμέ- 

ν᾽ν»Ἅ 
τα νῶν. καὶ φίλων δὴ ἔστι πλῆϑος ὡρισμένον, καὶ ἴσως οἱ πλεῖστοι 

ἢ » - μεϑ᾽ ὧν ἂν δύναιτό τις συζῆν (τοῦτο γὰρ ἐδόκει φιλικώτατον 

(᾿ 

[ 

εἶναι)" ὅτι δ᾽ οὐχ οἷόν τε πολλοῖς συξῆν καὶ διανέμειν αὑτόν; 4 
οὐκ ἄδηλον. ἔτι δὲ κἀκείνους δεῖ ἀλλήλοις φίλους εἶναι, εἰ μέλ- 
λουσι πάντες μετ᾽ ἀλλήλων συνημερεύειν τοῦτο δὲ ἐργῶδες ἐν Θι 

πολλοῖς ὑπάρχειν. χαλεπὸν δὲ γίνεται καὶ τὸ συγχαίρειν ὅ 
καὶ τὸ συναλγεῖν οἰκείως πολλοῖς εἰχὸς γὰρ συμπίπτειν ἅμα 

» ᾿ ΄ -" Η͂ ΄ ᾿" -' 3. ᾿ 
τῷ μὲν συνήδεσϑαι τῷ δὲ σργάγϑεσθοα, ἴδρις ΑΝ ἘΝ ἔχει μή 

ξητεῖν ὡς πολυφιλώτατον εἶναι, ἀλλὰ τοσούτους ὅσοι εἰς τὸ 

1ὸ συζῆν ἵκανοί᾽ οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεσθαι δόξειεν ἂν πολλοῖς εἶναι 
, ΄, , ΠΥ - ΄ ρον ς ᾿ ΄, 

φίλον σφόδρα. διόπερ οὐδὲ ἐρᾶν πλειόνων ὑπερβολὴ γάρ 
͵ - κι ἀν ἸΞΡΌΝ Δ ἀντ ἢ , 

τις εἶναι βούλεται φιλίας. τοῦτο δὲ πρὸς ἕνα᾽ καὶ τὸ σφο- 

δρα δὴ πρὸς ὀλίγους. οὕτω δ᾽ ἔχειν ἔοικεν καὶ ἐπὶ τῶν πρα- 
γμάτων" οὐ γίνονται γὰρ φίλοι πολλοὶ κατὰ τὴν ἕταιρικὴν 

92. καλεοίμην ροβὺ ἄξεινος δα. Π5" ΑἸᾺ. ὁ || 2ὅ. ἂν δαά. 
ΟΡ ῃ 26. αὐτοῖς 1)» ΑἸΑ, Ατν. ΒΚ. Βγν. (αἱ 566],) οὖ, αὖ νἱἀοὕογ, 
ΜΙ., αὐτὸ ΚΡΟΡ, αὐτὸς ΑΥ̓ΡΎΤΟΡΥ ΙΒ ΕὟ. ᾿ 27. ἱκανῶν ΤΟ, ἱκανῶς 
οὗ. Αγ. ΒΚ.1} 1171, 1. τι ροϑῦ ἔστι αἀα, Γ΄ ΝΡ ΑἸᾶ, ἡ || 2. δύναιτό 
τις ὁ. 6. Ατ. οὖ, αὖ νἱδοίαν, ΜΙ. Ηδ6]., δύναιντο ΚΡ Βὲ., δύ- 
γαιτο ΟΡ ἡ || 8. διότι ΚΡ ΕὙ., ὅτι ὁ. 6. Ηδβ]. {[ δ᾽] γὰρ Ηδβὶ. || 6. 
ὑπάρχει Π' Ατ. Ὁ) || 10. ἐνδέχεσθαι ροϑὺ ἂν Π" 1] 11. διόπερ] 
ὥσπερ οἱ. ΟἸδΗἶτ8. 
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ν Πὥτς Ζέεευ δα ρος ἜΣ δε Ἄχ ει τὶ ἐπ ξέν, ΖΖ
 - πσις: πον 

4 “«τῆκε εκ Ακεις. ξιζιοσ ᾿ ΕΞ ζει ςἐἐ- 

: Ἀπ τδυν πῶ βρτ 

ὧΐ στε τνίσεκΖ 

γέεκασιια “ “σιεαζσίεκα, Ζισιοο͵ 



᾿᾽ 

μ- ν πὐϑϑυλυ κει δνϑνύν. 

ἘΡΡ ΡΥ ΎΛΥ ΝΣ ρος ἢ ᾿ 
ΣΟ τον πα ἀροτεΣο Σ  ο ἐρνξσθῶν 

ὑεῖς Ὁ 

“-. ὑακγόμεενκιε - θάξεκι «««ὁ- θελεάσι. ἀεάςζζες δι κ᾿ ὥειζα σε ξεε., “)γιεο ξὰ 
τον ΡΟΡΜΡΟΣ ϑιέα δίκω Φοήάικ “ οι... (δαυι σις, ξ 2, δνικένισαν οί σιο οεὐος Σ (εξ οί. 

ἢ Ἀρέεκους. δσό. ε26. Ττ. 7 18: ΤΥ. ἐ.. 



4.:} 

τ, ὐπἼα53ᾷϑῷ653-0. {11}, δ. 211 

φιλίαν. αἱ δ᾽ ὑμνούμεναι ἐν δυσὶ λέγονται. οἵ δὲ πολύφιλοι 1 
καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυγχάνοντες οὐδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι; 
πλὴν πολιτικῶς, οὺς καὶ καλοῦσιν ἀρέσκους. πολιτικῶς μὲν 
οὖν ἔστιν πολλοῖς εἶναι φίλον καὶ μὴ ἄρεσκον ὄντα. ἀλλ᾽ ὡς 
ἀληϑῶς ἐπιεικῆ" δι’ ἀρετὴν δὲ καὶ δι’ αὑτοὺς οὐκ ἔστιν πρὸς 
πολλούς, ἀγαπητὸν δὲ καὶ ὀλίγους εὑρεῖν τοιούτους. 30 

Ι πότερον δ᾽ ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον φίλων δεῖ ἢ ἐν δυ- τί 
στυχίαις; ἐν ἀμφοῖν γὰρ ἐπιξητοῦνται" οἵ τε γὰρ ἀτυχοῦντες 
δέονται ἐπικουρίας, οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες συμβίων καὶ οὗς εὖ 
ποιήσουσιν" βούλονται γὰρ εὖ δρᾶν. ἀναγκαιότερον μὲν δὴ 

ἐν ταῖς ἀτυχίαις, διὸ τῶν χρησίμων ἐνταῦϑα δεῖ. κάλλιον 35 
δ᾽ ἐν ταῖς εὐτυχίαις. διὸ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ξητοῦσιν᾽ τούτους 

5 γὰρ αἱρετώτερον εὐεργετεῖν καὶ μετὰ τούτων διάγειν. ἔστιν 
γὰρ καὶ ἡ παρουσία αὐτὴ τῶν φίλων ἡδεῖα καὶ ἐν ταῖς εὐτυ- 
χίαις καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις" κουφίζονται γὰρ οὗ λυπούμενοι 
συναλγούντων τῶν φίλων. διὸ κἂν ἀπορήσειέν τις πότερον ὥσ- 80 
περ βάφουξ ̓βεταλαμβάνουσιν, ἢ ἢ τοῦτο μὲν οὔ, ἡ παρουσία δ᾽ 

αὐτῶν ἡδεῖα οὖσα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ συναλγεῖν ἐλάττω τὴν λύπην 

ποιεῖ. εἰ μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἢ δι᾽ ἄλλο τι κουφίζονται, ἀφείσϑω᾽ 
8 συμβαίνειν δ᾽ οὖν φαίνεται τὸ λεχϑέν. ἔοικεν δ᾽ ἡ παρουσία 
μικτή τις αὐτῶν εἶναι. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ὁρᾶν τοὺς φίλους 85 
ἡδύ, ἄλλως τὲ καὶ ἀτυχοῦντι, καὶ γίνεταί τις ἐπικουρία τ1τ:}Ὁ 
πρὸς τὸ μὴ λυπεῖσθαι" παραμυϑητικὸν γὰρ ὃ φίλος καὶ ; 
τῇ ὄψει καὶ τῷ λόγῳ, ἐὰν ἦ ἐπιδέξιος" οἶδεν γὰρ τὸ ἦϑος 

4 καὶ ἐφ᾽ οἷς ἥδεται καὶ λυπεῖται. --- τὸ δὲ λυπούμενον αἰσϑά- 
νεσϑαι ἐπὶ ταῖς αὑτοῦ ἀτυχίαις λυπηρόν πᾶς γὰρ φεύγει οι 

10. οἵ δὲ πολλοὶ. φίλοι καὶ ΚΡ, οἷς δὲ πολλοὶ φίλοι καὶ 
(οἷν οἱ. Βτ., οὗ δὲ πολύφιλοι καὶ ο. ο. ΜΙ. ΗεΙ. Ατ. ἢ 17. καὶ 
οὔη. ΟΡ ΑἸἹᾷ, Ατ., 6. .8. δδα. Μι. || 28. δ᾽ Π᾿ΟΡ, τ’ ὁ. ο. Ηϑ]. 
Ατ. ἢ 28. καὶ δηΐθ ἡ, οἵη. ΜῸ ΑἸἹά. Ατ., ὁ. ὁ. ααᾶ. Μι. ΗθΙ. 
αὐτὴ ΓΉΒΤΙν Ἠδ]., αὐτῇ Νυ, αὕτη οοὺ. Μι. ἢ εὐτυχίαις καὶ ἐν 
ταῖς οτη. ΚΡ ΒΚ. Ῥὰ. Βυ. , ἐν ταῖς οτὰα. ΑἸᾶ,, ο. ο. δα ἃ. ΜΙ. Ατ,, 
καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις τοι γοτγίδ ΗΒ]. ἢ 99. δυστυχίαις Π' Μι,, 
ἀτυχίαις 115 ΑἸὰ. {1111}, 4. λυπουμένων Μυτροίῃβ. 

ΠΝ οί τι σον 

τον} 

προ μἊΣ 



218 ΟἽ, ΤΥ71Ὸ, ὃ - ὙΠῸ, δ. 

᾿ λύπης αἴτιος εἶναι τοῖς φίλοις. διόπερ οἵ μὲν ἀνδρώδεις τὴν 
᾿ φύσιν εὐλαβοῦνται συλλυπεῖν τοὺς φίλους αὑτοῖς, κἂν μὴ 

" ὑπερτείνῃ τῇ ἀλυπίᾳ, τὴν ἐκείνοις γινομένην λύπην οὐχ ὑπο- 
ἥ . μένει, ὅλως τε συνθρήνους οὐ προσίεται διὰ τὸ μηδ᾽ αὐτὸς 
ἡ 10 εἶναι ϑρηνητικός" γύναια δὲ καὶ οἵ τοιοῦτοι ἄνδρες τοῖς συ- 
ἢ. στένουσι χαίρουσι, καὶ φιλοῦσιν ὡς φίλους καὶ συναλγοῦντας. 
ἢ μιμεῖσϑαι δ᾽ ἐν ἅπασι δεῖ δῆλον ὅτι τὸν βελτίω. ἡ δ᾽ ἐν! 

ταῖς εὐτυχίαις. τῶν φίλων παρουσία τήν τε διαγωγὴν ἡδεῖαν 

᾿ ἔχει καὶ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἥδονται ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ ἀγαϑοῖς. 
1 διὸ δόξειεν ἂν δεῖν εἰς μὲν τὰς εὐτυχίας καλεῖν τοὺς φίλους 

ἢ ἢ προϑύμως (εὐεργετικὸν γὰρ εἶναι καλόν), εἰς δὲ τὰς ἀτυ- 
χίας ὀκνοῦντα (μεταδιδόναι γὰρ ὡς ἥκιστα δεῖ τῶν κακῶν, 

Ἢ ὅϑεν τὸ “ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν). μάλιστα, δὲ παρακλητέον 

ὅταν μέλλωσιν ὀλίγα ὀχληϑέντες μεγάλα αὐτὸν ὠφελήσειν. --- 

20 ἰέναι δ᾽ ἀνάπαλιν ἴσως ἁρμόξει πρὸς μὲν τοὺς ἀτυχοῦντας ι 
ἄκλητον καὶ προθύμως (φίλου γὰρ εὖ ποιεῖν. καὶ μάλιστα 

τοὺς ἐν χρείᾳ καὶ τὸ μὴ ἀξιώσαντος ἀμφοῖν γὰρ κάλλιον 
καὶ ἥδιον), εἰς δὲ τὰς εὐτυχίας συνεργοῦντα μὲν προϑύμως 

(χαὶ γὰρ εἰς ταῦτα χρεία φίλων), πρὸς εὐπάϑειαν δὲ σχο- 
35 λαίως (οὐ γὰρ καλὸν τὸ προϑυμεῖσϑαι ὠφελεῖσϑαι). δόξαν 

δ᾽ ἀηδίας ἐν τῷ διωθεῖσθαι ἴσως εὐλαβητέον᾽ ἐνίοτε γὰρ 
συμβαίνει. ἡ παρουσία δὴ τῶν φίλων ἐν ἅπασιν αἱρετὴ 
φαίνεται. 

12 ἀρ᾽ οὖν, ὥσπερ τοῖς ἐρῶσι τὸ ὁρᾶν ἀγαπητότατόν ἐστι 1 
80 καὶ μᾶλλον αἴροῦνται ταύτην τὴν αἴσϑησιν ἢ τὰς λοιπὰς 

ὡς κατὰ ταύτην μάλιστα τοῦ ἔρωτος ὄντος καὶ γινομένου, 

τ. συλλυπεῖσϑαι ΓΝΡΟΡ ΑἸά. ΜΙ. ΗΒ]. ἢ αὐτοῖς οατὰ ἔοπίϊ- 
θὰ ΒΚ. Εν. [[10. συστενάξουσι 1,0 ΑἸ. ΜΊ,, στένουσι Μ)ῦ, στε- 
νάξουσι ἨΕ]. || 14. ἔννοιαν Τ' ΑἸὰ. ΜΊ. Ατ., εὔνοιαν ΠΟ Ἠδὶ. ἐ 
αὐτοῦ Γ' ΑΥ., αὐτῶν Μὺ Ῥαγ. 1417 ἨΘΙ,, αὐτοῖς 1,0 ΑἸά, {1 
εὐεργετητικὸν ΟΡ ΒΚ. ΕῪ,, εὐεργετικὸν ὁ. 6. ΜΙ. ! 22. τὸ] ὕν 

Ι ΑἸΙ4., οπι. Μη Ἠδ]., δυὺ τοὺς δαυῦ οἵπ. Ατ. [ἀξιώσαντος ΚΡ, 
Π ἀξιώσαντας 6, 6. δ]. Ατ. ΒΚ. Ρε. Βυ. [ 21. δὲ Μυ͵, δ᾽ ἡ Κν, 
ἵ λοιπὸν δὴ Τῦ ἢ. 



δι. χι . 2ζ,. Δ 5. 



κἔγθησις ὅτε ἔστιν) 
ΐ Ε΄ πτερά εξ, ΣΈΟ, βῳ λοοι σατο 

: χερὶ σπἰδονῆς. ΞΡ ΟΕ ] 

ἀρ τ ξέχη ἄς τοξς το τίν στα {30 ΟΥ Θ β 
τ κλισετ 
“ζεξ. 



᾿ ΤΙ 8ὺ..- ΧΟ 11758; 33. 219 
) 
οὕτω καὶ τοῖς φίλοις αἱρετώτατόν ἐστι τὸ συζῆν; κοινωνία 
γὰρ ἡ φιλία. καὶ ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, οὕτω καὶ πρὸς τὸν 
φίλον" περὶ αὑτὸν δ᾽ ἡ αἴσϑησις ὅτι ἔστιν αἱρετή. καὶ περὶ 

" δοϊε ἐὰν " , Φ. κα Ξ Μ᾿ 
τὸν φίλον δή" ἡ δ᾽ ἐνέργεια γίνεται αὐτῆς ἐν τῷ συζῆν, 8 
“5 ΄ ΄ " “ὧν 5 ᾿ οὖ ᾿ 

» ὥστ᾽ εἰκότως τούτου ἐφίενται. καὶ ὅ ποτ᾽ ἐστὶν ἑκάστοις τὸ τιἴ3« 

εἶναι ἢ οὗ χάριν αἱροῦνται τὸ ξῆν, ἐν τούτῳ μετὰ τῶν φί- 
λων βούλονται διάγειν" διόπερ οὗ μὲν συμπίνουσιν, οἱ δὲ 
συγκυβεύουσιν, ἄλλοι δὲ συγγυμνάζονται καὶ συγκυνηγοῦσιν 
Ἃ - “ ΄ 4 [κὴ ἢ συμφιλοσοφοῦσιν, ἕκαστοι ἐν τούτῳ συνημερεύοντες ὅ τι ὅ 
πὲρ μάλιστ᾽ ἀγαπῶσι τῶν ἐν τῷ βίῳ᾽ συξῆν γὰρ βουλόμε- 

γοι μετὰ τῶν φίλων. ταῦτα ποιοῦσιν καὶ τούτων κοινωνοῦσιν 
: οἷς οἴονται συζῆν. γίνεται οὖν ἡ μὲν τῶν φαύλων φιλία 

- κ ᾿ 4 397 » ᾿ 
μοχϑηρά (κοινωνοῦσι γὰρ φαύλων ἀβέβαιοι ὄντες. καὶ μο- 
χϑηροὶ δὲ γίνονται ὁμοιούμενοι ἀλλήλοις), ἡ δὲ τῶν ἐπιεικῶν τὸ 
ἐπιεικής. συναυξανομένη ταῖς ὁμιλίαις. δοκοῦσι δὲ καὶ βελ- 
τίους γίνεσϑαι ἐνεργοῦντες καὶ διορϑοῦντες ἀλλήλους" ἀπομάτ- 
τονται γὰρ παρ᾽ ἀλλήλων οἷς ἀρέσκονται, ὅϑεν 

ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσϑλά. (»Αεοοοιὶ,) 

Κ, 
3 - 

ς περὶ μὲν οὖν φιλίας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ [ἔπό- τ 
μένον δ᾽ ἂν εἴη διελθεῖν περὶ ἡδονῆς.) μετὰ δὲ ταῦτα 16 
περὶ ἡδονῆς ἴσως ἕπεται διελϑεῖν. μάλιστα γὰρ δοκεῖ 19 
΄σκικῷ κι μι ὦ ποδία 
συνωκπειῶσϑαι τῷ γένει ἡμῶν, διὸ παϊδέύουσι τοὺς νέους 30 
οἰακίζοντες ἡδονῇ καὶ λύπῃ" δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς τὴν τοῦ 
"9 ἰδ δνς ᾿ ἶ κ᾿ "  Σ - : ἤϑους ἀρετὴν μέγιστον εἶναι τὸ χαίρειν οἷς δεῖ καὶ μι-- 

8δ. αὐτοῖς τ. ΒΚ. ΕἸ. Πγν. {|1171238, 1. ὁπότ᾽ Κν, ὁπότε 
ΑΙά., ὅ τι ποτ᾽ Μὴ ΒΚ. ΕῪ. Εν. {[|Α8. συξῆν οοτταρέστι, εὖ ξῆν 
οἱ. ΒΚ., αὐτοὶ ξῆν οἱ. Βγ. 

110. Χ. ΚΌΜῦ -- Π'|, ΓΊ,» ΑἸ]ά. -- Π3. 
11128., 1ὅ. περὶ --- 16. ἡδονῆς 560]. Εν, ἢ ἑπόμενον --- 16. 

ἡδονῆς 560]. γἱγί ἀοοῦϊ ἀρ. Πιϑτὰ Ὀπατη ποβοῖο ααἱ οὖ ἴρβθ Πμᾶτα- 
Ῥίπαβ ἢ 19. ἔσως οτη. ΤΡ ΟΡ, ο, 6. 844. ΜΙ. ΑΥ. ᾿| 22. ἀρετὴν Π5 
Οὐ ΜΙ. Αν., ἀρχὴν ΠῚ ΝΡ, 



λ ι 

9290 Κ. 1: τπδῶ, 88. 1179}, 18. 

-" « » - - ᾿ 

σεῖν ἃ δεῖ. διατείνει γὰρ ταῦτα διὰ παντὸς τοῦ βίου, 
ῥοπὴν ἔχοντα καὶ δύναμιν πρὸς ἀρετήν τε καὶ τὸν εὐδαίμονα 

ΑῚ } ᾿ ε - ᾿] Ἁ , 

9ὅ βίον. τὰ μὲν γὰρ ἡδέα προαιροῦνται. τὰ δὲ λυπηρὰ φεύ- 
εἴ τις .» ΄ “ 7. Ἃ ΄ 

γουσιν. «ὑπὲρ δὲ τῶν τοιούτων ἡκιστ᾽ ἂν δόξειεν παρετέον εἶναι, ξ 
» ἢ ᾿ ΄ ᾽ ΄, Ἢ ᾿ ᾿ 
ἄλλως τὲ καὶ πολλὴν ἐχόντων ἀμφισβήτησιν, ᾿ μὲν γὰρ 

δ ῃ τὶ 
τἀγαϑὸν ἡδονὴν λέγουσιν, οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας κοβίδῇ φαῦλον, 

αι ἔα, " 

οὗ μὲν ἴσως πεπεισμένοι οὕτω. καὶ ἔχειν, οἱ δὲ οἰόμενοι βέλ- 
80 τιον εἶναι πρὸς τὸν βίον ἡμῶν ἀποφαίνειν τὴν ἡδονὴν τῶν 

εἶ φαύλων, καὶ εἰ μὴ ἐστίν. δέπειν γὰρ τοὺς πολλοὺς πρὸς 
ΟΑΥ̓ΒΑῚ Η ΄ » ς -" Α »-» ᾿] ’, 

αὐτὴν καὶ δουλεύειν ταῖς ἡδοναῖς. διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίον 
Ἥ ἣ » ᾿ μ᾿ [7 ᾿ ᾿ ΄, Ἢ 4 ΠῚ 

ἄγειν" ἐλϑεῖν γὰρ ἂν οὕτως ἐπὶ τὸ μέσον. μὴ ποτε δὲ οὐ 

καλῶς τοῦτο λέγεται. οἷ γὰρ περὶ τῶν ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ 
- ΄ ͵ τ ΄ - , ΝΒ 4 80 ταῖς πράξεσι λόγοι ἧττόν εἰσι πιστοὶ τῶν ἔργων᾽ ὅταν οὖν 

διαφωνῶσιν τοῖς κατὰ τὴν αἴσϑησιν, καταφρονούμενοι καὶ 
Ἃ ρ κα Ε, 

ιν τἀληϑὲς προσαναιροῖ ὁοῦσιν᾽ ὁ γὰρ᾽ ψέγων τὴν ἡδονήν, ὀφϑείς 
ποτὲ ἐφιέμενος. ἀποκλίνειν δοκεῖ πρὸς αὐτὴν ὡς τοιαύτην 

3 - ἵν οὖσαν ἅπασαν" τὸ διορίζειν γὰρ οὐκ ἔστι τῶν πολλῶν. ἐοί-. 
3 Ὁ 9 μὲν ῥϑ ΄ 2 ͵΄ ᾿ κ ᾿ 

χασιν οὖν οὗ ἀληϑεῖς τῶν λόγων οὐ μόνον πρὸς τὸ εἰδέναι 

5 χρησιμώτατοι εἶναι, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν βίον᾽ συνῳδοὶ γὰρ 
ὄντες τοῖς ἔργοις πιστεύονται; διὸ προτρέπονται τοὺς συγιέντας 

ζῆν κατ᾽ αὐτούς. τῶν μὲν οὖν τοιούτων ἅλις; τὰ δὲ εἰρημένα 
περὶ τῆς ἡδονῆς ἐπέλθωμεν. 

-: 9 Εὔδοξος μὲν οὖν τὴν ἡδονὴν τἀγαϑὸν ᾧετ᾽ εἶναι διὰ τὸ: 
ἡ Ν 3 Ὃν» ὔ 5.» ᾿ » " ᾿᾿ 

“Ὁ πανϑ' ὁρᾶν ἐφιέμενα αὐτῆς, καὶ ἔλλογα καὶ ἄλογα (ἐν 

πᾶσιν γὰρ εἶναι τὸ αἱρετὸν ἐπιεικές. καὶ τὸ μάλιστα κράτιστον᾽ 
-" - , 

τὸ δὴ πάντ᾽ ἐπὶ ταὐτὸ φέρεσϑαι μηνύειν ὡς πᾶσιν τοῦτο ἄρι- 
. ὦ ᾿ ᾿ τε. 2 ᾿ ἜχῸν ὥ ι στον᾽ ἕκαστον γὰρ τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν εὑρίσκειν, ὥσπερ καὶ 

26. δὴ ΤΒυτγοῦαβ (μθβοῖο δη σϑοῦθ) [τούτων ΤΡ ΟΡ, τῶν τοι- 
ούτων ὁ. 6. Ηδ]. ΑΥ. || 38. ἂν οχὰ. ΤΡῸΡ || 1112, 2. ὡς] ὡς οὐ 
ΑἸὰ. {11. γὰρ 566. ΒΙΘΟΚΒοΥ ἔγϑη8]. ϑρθαρθαβ, δ᾽ ΓΙ ΑἸὰ. ΜΙ. 
Αν. ΒΚ. Βυ. ἢ καὶ --- κράτιστον βροϊπαθηᾶα οὐ 12. τὸ -- ἄριστον 
Ῥοβὺ 14. τροφήν ὑγαϊοϊθηθ 6586 ρϑύρϑσγδιι οἱ. Ην. { 12, δὴ ΚΡ, 
δὲ οοὺ, Ηδ8]. Ατ. [ μηνύευν ροβὺ ἄριστον Τ) ΑτΥ., μηνυεν ΓΜ οὐ 
Ῥοβὺ ἄριστον ΑἸὰ. [ τοῦτο οτι. Π5 ΔΥ., ὁ. 6. δα. Ηδ]. || ἀγαϑὸν 
γ61 αἱρετὸν ΘΡΘΠρΡΘΙιΒ, ρυ. ἢν. (μι816), ἄριστον ὄν Π'. 



οἷ μὲν ψκρ.- ὅτε πές - ξζυ α ΖΖεε.α ἔσει ἐ. Ζε ἔκυ.ο-. »,εζεῖνες δ. Κα ξ 

ἀπο Θέαξξοιεὶοζα, Ο7 κεϊβαεαξεςζε δ᾽ ζεε; ξΣεεςέστεξεω, 5). 
: εὐξξο ὑπ οἷζὰὲὸ ζερο αἴ ζΖε- -ἀ οί οτεξαζΖέςρ,χονο-ε πα) 4εα» 

“περὶ ἄδον τς “α΄.««240᾿Αρέστοττος, 

ὁ γὰρ ψέγων- υσε.- δ “δ, ζκιιεο. Ἰά Ζεκ εν. Ξ 

τον έαυ ον ρέξζα Σζιεξι 22, “2. τ 5 χ. 



ἢ ,σ. υρυρκιῤορρθα ῥεφα- πραφφι ιρβριν, ταν οτος ΕΣ 4 ἀλλ ἧς : 

βλρθβνροτμ βενθν» Ἢ ᾽ Ὁ βοτ ; ΦΣΣ τοι νόμλεενα. ΚΕ ζα ρμὲ : ᾿ς αε ἐφ οττζς στες »Ῥ ΘΡΌΚΕΡ ΝΑ 7.9. 



.- 

Κ. ἃ. 1115, 14 -- 11788,.1. ὩΣ 

- ξ 2 

τροφήν, τὸ δὲ πᾶσιν ἀγαθόν, καὶ οὗ πάντ᾽ ἐφίεται, τάγα- 
ϑὸν εἶναι)" ἐπιστεύοντο δ᾽ οἵ λόγρᾳ διὰ τὴν τοῦ ἤϑους ἀρετὴν 
μᾶλλον ἢ ῆ δι᾿ αὑτούς. διαρερόντως γὰρ ἐδόκει σώφρων εἶναι" 
οὐ δὴ ὡς φίλος τῆς ἡδονῆς ἐδόκει ταῦτα λέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως 
ἔχειν κατ᾽ ἀλήϑειαν. --- οὐχ ἧττον δ᾽ ᾧετο εἶναι φανερὸν ἐκ τοῦ 
ἐναντίου" τὴν γὰρ λύπην καϑ᾽ αὑτὸ πᾶσιν φευκτὸν εἶναι: 
ὁμοίως δὴ τὸ ἐναντίον αἱρετόν. ΞΞ μάλιστα δ᾽ εἶναι αἱρετὸν ὃ 

μὴ δι᾿ ἕτερον μηδ᾽ ἑτέρου χάριν αἰρούμεϑα᾽ τοιοῦτο δ᾽ ὃμο- 

λογουμένως εἶναι τὴν ἡδονήν" οὐδένα γὰρ ἐπερωτᾶν τίνος ἕνεκα 
535 ἥδεται, ὡς καϑ᾽ αὑτὴν οὖσαν αἱρετὴν τὴν ἡδονήν. --- προστι- 

ϑεμένην τε ὁτροῦν τῶν ἀγαϑῶν αἱρετώτερον ποιεῖν, οἷον τῷ δι- 
- μὲ αν οὐ εκ ψ ᾿ 

χαιοπραγεῖν καὶ σωφρονεῖν᾽ αὔξεσθαι δὲ τὸ ἀγαϑὸν [αὐτὸ] 
Φι τ Ἁ ; Δ, ς ΄ - 2 -" 3. κ 3 

αὑτῷ. ἔοικεν δὴ οὗτός γε ὃ λόγος τῶν ἀγαϑῶν αὐτὴν ἀπο- 
’ ᾿ δον - ΓΡΕῚ ὦ ὃ - . 9 δ» 9 - 

φαίνειν, καὶ οὐδὲν μᾶλλον ἑτέρου" πᾶν γὰρ μεϑ᾽ ἑτέρου ἀγαθοῦ 
ον  ᾿:: ἽἊ ΄ ΄ δ ᾽ ́ ᾿ Πλ ΄ 

αἱρετώτερον ἢ μονούμενον. τοιούτῳ δὴ λόγῳ καὶ Πλάτων 
᾽ »Ἥ 2 ς δ ππ ὃ ἜΣ ΄ ᾿ 
ἀναιρεῖ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡδονὴ τἀγαϑόν᾽ αἱρετώτερον γὰρ εἶναι 
τὸν ἡδὺν βίον μετὰ φρονήσεως ἢ χωρίς, εἰ δὲ τὸ μικτὸν 
κρεῖττον. οὐκ εἶναι τὴν ἡδονὴν τἀγαϑόν᾽ οὐδενὸς γὰρ προστε- 
ϑέντος αὐτὸ τἀγαϑὸν αἱρετώτερον γίνεσϑαι. δῆλον δ᾽ ὡς οὐδ᾽ 
ἄλλο οὐθὲν τἀγαϑὸν ἂν εἴη, ὃ μετά τινος τῶν καϑ' αὑτὸ 

-" 3 - τ » 

ἀγαθῶν αἱρετώτερον γίνεται. τί οὖν ἐστι τοιοῦτον, οὗ καὶ ἡμεῖς 
κοινωνοῦμεν; τοιοῦτον γὰρ ἐπιζητεῖται. 

3 ΄ ς Ε 9 } Ν λον, δ Α ΕΠ ῸῚ 
οἵ δ᾽ ἐνιστάμενοι ὡς οὐκ ἀγαϑὸν οὗ πάντ᾽ ἐφίεται, μὴ οὐθὲν 

Α - -" - -“ 

λέγωσιν. ἃ γὰρ πᾶσι δοκεῖ, ταῦτ᾽ εἶναι φαμέν᾽ ὃ δ᾽ ἀναιρῶν ταύ- ττ|88 
14. δὲ Ηδ6]. Ατ. ϑρβηρθ!ίαβ, δὴ ΓῚ ΑἸα. ΒΚ. [| καὶ τηδ]θ 

560]. ΞΡθηρθυβ [ 11. «ὡς» οὕτως ἔχον Οοτδβ8 ἢ 30. (καϑ᾽ αὑτὸ 
πᾶσιν) αἵρετόν. (ἔτι τἀγαϑὸν τὸ μάλιστα εὐ ς οἱ. ϑρϑηρϑθ- 
11π8 ἢ] 28. καὶ απίθ αὔξεσϑαι αἄᾶᾷ. Μὴ Ον ΑἸά. Μι. Ατ. ΒΚ. 860]. 
τσ. ἢ δὲ Βτ., δὴ ΓΠ ΑἸά. ΜΙ. Ατ. ΒΚ. Ι. αὐτὸ αὐὰ. ΜνΟῦ ΑἸΆ, 
ΒΚ. Βν. ἴπ ἰοχέα (ἴουβ. τϑοῦθ) οὖ δπίβ τὸ ἀγαθὸν ΜΊ. ἢ 36. δὲ 
ΓῚ 28. οὐκ ἂν εἴη τοιοῦτον ροεὺ μονούμενον δαᾷ. ΜΙ. ἢ μὲ 
αὐτὸ Ῥγ. κυ, αὐτῶ οοὖ. ΜΊ. Ατ. εὐ οοτν." ΚΡ (ἴογβ. σϑοίθὴ ἢ 8 
οὖν] δ᾽ οὐκ οχ Θατν ἐγαπβαἰίοπθ ϑοβποῖαον ἢ 1178, 1. ἊΣ 
γουσιν ΓΙΑΤ ΝΡ Ῥατ. 1417 ΑἸά., πἰεὶ ΜΙΡ, τϑοίβ ῃ ἃ Π', ὃ 
δ. Ὁ. ΗΟ: ἈΞῈ. ΒΚ Πὶ: Ι, ταῦτ᾽ π᾿ τοῦτ (τοῦτο ΑἸ.) ο. ο. ΗδϑΙ. 

ΑΥτ, ΒΚ. Βυ. [ ὁ δ᾽] ὅ τ ῦ ϑαβθιη. 

25 

80 

8ὅ 

ὁ μος νυ υδν. λας κι 2 

νι, (ο΄, 



᾿ 292 Κ, 5. 11188,2 -- 11188.20. 
ΐ { 
᾿ 

' τὴν τὴν πίστιν οὐ πάνυ πιστότερα ἐρεῖ. εἰ μὲν γὰρ τὰ ἀνόητα ὠρέ- 

γετο αὐτῶν, ἦν ἂν τι {τὸν λεγόμενον, εἰ δὲ καὶ τὰ φρόνιμα, πῶς 

λέγοιεν ἄν τι; ἴσως δὲ καὶ ἐν τοῖς φαύλοις ἔστιν τι φυσικὸν [ἀγα- 
Ἁ - Ἃ 4 Ἑ , κι " 9 - 

5 ϑὸν] κρεῖττον ἢ καϑ' αὑτά, ὃ ἐφίεται τοῦ οἰκείου ἀγαϑοῦ. --- 

οὐκ ἔοικεν δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ ἐναντίου καλῶς λέγεσϑαι. οὐ γάρ 
δ , δ ἃ ἀν ἃ ι ἈΡΝ χὰ 

φασιν, εἰ ἡ λύπη κακόν ἐστι, τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι" ἀντικεῖ- 
᾿ σϑαι γὰρ καὶ κακὸν κακῷ καὶ ἄμφω τῷ μηδετέρῳ, λέγοντες 
᾿ ταῦτα οὐ κακῶς, οὐ μὴν ἐπί γε τῶν εἰρημένων ἀληϑεύοντες. 

10 ἀμφοῖν μὲν γὰρ ὄντων κακῶν καὶ φευκτὰ ἔδει ἄμφω εἶναι, 

τῶν μηδετέρων δὲ μηδέτερον ἢ ὁμοίως" νῦν δὲ φαίνονται 

τὴν μὲν φεύγοντες ὡς κακόν, τὴν δὲ αἱρούμενοι ὡς ἀγαϑόν᾽ 

οὕτω δὴ καὶ ἀντίκειται. --- οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ μὴ τῶν ποιοτήτων τ 

ἐστὶν ἡ ἡδονή, διὰ τοῦτο οὐδὲ τῶν ἀγαϑῶν᾽ οὐδὲ γὰρ αἵ τῆς 
Ὁ ᾽ ἐπ ; ͵ ; γ.ϑ ς΄. 2 ἢ 
᾿ ι8 ἀρετῆς ἐνέργειαι ποιότητές εἰσιν, οὐδ᾽ ἡ εὐδαιμονία. --- λέγουσι 9 

᾿ δὲ τὸ μὲν ἀγαϑὸν ὠρίσϑαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀόριστον εἶναι;, ὅτι 
Ἁ “", - -" ἷ δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον. εἰ μὲν οὖν ἐκ τοῦ ἥδεσϑαι τοῦτο 

᾿ κρίνουσιν, καὶ περὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς, 
»ἭἩ » τ 

καϑ᾽ ἃς ἐναργῶς φασι μᾶλλον καὶ ἧττον τοὺς ποιοὺς ὑπάρ- 

90 χειν καὶ {πράττειν κατὰ τὰς ἀρετάς, ἔσται τὸ αὐτό (δίκαιοι 

9᾽ ἀνόητα, μόνα ἄυο οοα 668 ΤιατηὈἱἱ οὐ ἔοσύ. ΜΙ, {|| ὠρέ- 
γετο Τῦ ΜΙ. , ὠρέγοντο Ἠδ]., ὀρέγεται οὐ. Ατ. || 8. τὸ δαᾶ, Ττ- 
ὩΘΌαΒ ᾿! καὶ τι. Π 0». ὁ, ο, διά. ΑΥ. οὐ, αὖ νἱάούαγ, ΜΊ. ΗΒ]. |} 
4. ἀγαϑὸν οἴἶοηα!ῦ Τματούυμη, 8601. ϑΈβοτη. Ι 8. καὶ ροβὺ γὰρ 

: ααα, 1,» ΜΙ. Ατ., ὁ. 6. οτῖ. (αὖ νἱἀοίατ) δ]. |[| μηδετέρῳ Τ' ΜΊ. 
ἢ Ατ., μηδέτερον ΜΡ, μηδετέρα ΝΡ, μηδέτερα ΚΡΓΡΟΡ ΑἸἹά. οὐ 

: ΘΟΥ̓. 5 (ογ5. τϑοίθ), μηδ᾽ ἕτερα Ῥγ. Η5} λέγεσθαι. ΚΥ|[9. οὐ] 
δ᾽ οὐ Γ᾿ ΚΡ ΑΙά., δὴ οὐ ϑοαΠροΥ (ἴοτβ. σϑοΐβ) ἀληϑεύονται 
βολ!ῖσθυ || 10. μὲν οι. ΓΠ᾿ || ὄντοιν κακοῖν ΤΙ ΜΡ, ὄντοιν κα- 
κῶν ΑἸά. [| 11. τῶν -- ὁμοίως διαῦ οουτρθηᾶδ, ααὐ βθοϊπἀθπᾶδ 
Θ886 οομβοὺ Πχ., τὸ μηδέτερον δὲ {μήτε φευκτὸν» μητ᾽ αἱρετὸν 
ἢ ὁμοίως οἱ. ἰάθπι || ἢ ἕτερον Τ' ΑΙα, ΑΥ, οὗ οουτ." ΚΡ, ἠ ἕτε- 

᾿ ρον ρυ. ΚΡ, μηδέτερον ὁ. ὁ. ΜΙ. [ ἢ] ὃν ΑἸά. || 18. καὶ -- ἄρε- 
Ῥ τάς τπὸῃ γογεῖ ΑΥ̓ΡΎΓΟΡΥΪΟΒ, οβοπἀοταηὺ Ἱούονίατα ἢ ἀρετάς] 
Σ δυνάμεις οἱ. Ζ6111ὰ8 || 19. καϑ᾽ -- 20, ἀρετάς 860]. ΟἸξαΒΐαβ ἢ} 
Ὦ 20. καὶ οτὰβ. ΚΡ Β ΕΣ ! πράττειν δα, ὙΔΕΙΘπὰΒ , (Ατιβίοῦ. 
Ἧ Ααΐϑβ. 11. ». 86) || κἄτ᾽ αὐτάς οἱ. Οογᾶθβ, κατὰ τὰς αὐτάς οτ- 

ΤΩΘΏΥΘΠΏΒ, 860]. ΤΑΝ Ι ταυτά ΟΡ», ταῦτα Π' ἴ. 



γον. μ«.,..1ἕ ἐμ δ, ̓ ς δ 



; 6. -- ϑάκαε ακε ἔκεετρ τω. 
« ῶ.«ἡ., 

:γξξοσας. ὧν: 
. ζέά κ«.. ἡ οςας: 49 ἐκ, “εςτρέω. 

χέει, Σε; εις ἐζῳ πετετες, φ( -τ ἐεα απετεὰ ο.“εεες.ς: «οέω..-σΖ 
ζ ςσο καγκε στρ ἐκ), ΣΣΩΣΣΣ ΣΣ ΕΣΣ 

ἢ -κεὐιακζεος α.2.8 ὑοιβ «ἃ 6-ἐι͵, Ὁ ἐάι.εἔε. πες κα τῶ. “{:- 
ἥ Ξ ἐχθκρηβρε στίς; ὡ μϑ ᾿ ἢ 
27. ἄνες νη. δι. ἔξ «εν α΄πειζο, σσικα ζέσει, «Φ . Ζεζέ, 

τον ἄρον. ΘΥΒΘΕ Ἀρβν θρῤτα προ δλ, ϑέκ τ ὁ 
οὖν μάρ ᾧ μρρναφηρφις π νον ᾿ Δ .2.}) "τὸ Ξ 

ϑι0- γεώδη κζο: ἘΣ ΚΑ  φππ2ε 

ζέε, ὲ 

τ λοι μη ρων Θῷ ΠΣ βρπε ερτε Φασὶ ΤΥ Ὑγάρίος τὰ τ γν , ΐ “ΜῈ χ «-ζκ. 

ς ἸΑαξΗ ΣΉ ζ΄ ἐσα αι: ἘΣ ΠΎΡΓΟ ν παν τις τ μδβ τ , Ε ᾽ 

᾿ “ἀξ σε οτσε, αάρμα ΡΞ ΐ - ει δ .-ἀ σεν εκ ἐξ άε δ εκ λοι ζεσε. 
Ἢ "δ δὰ πλρσαννο, ., ΨΑ “-- : πρετανΑν νυ  νλ ᾿ ᾿- 

τ Σέ. 94... Σαιεία 99 ) ν : ᾿ ; τ τ Ὡς Ἷ ζ Ἢ Ξ, - «Γαδ δε. - πα. 

βή γενις ὑφσονν κα εν ἐπε «ὐεαα 2911 



κα, 5. 1118α,.21 -- 11180,.12. ΡΣ 

ἜΣ εἶσι μᾶλλον καὶ ἀνδρεῖοι, ἔστι δὲ καὶ δικαιοπραγεῖν καὶ 
σωφρονεῖν μᾶλλον καὶ ἧττον)" εἰ δὲ ταῖς ἡδοναῖς, μή ποτ᾽ 
οὐ λέγουσι τὸ αἴτιον, ἂν ὦσιν αἱ μὲν ἀμιγεῖς αἱ δὲ μικταί. τί 
δὲ κωλύει, καϑάπερ ὑγίεια ὡρισμένη οὖσα δέχεται τὸ μᾶλ- 
λον καὶ τὸ ἧττον, οὕτω καὶ τὴν ἡδονήν; οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ 536 

- 3 «9 -" 2Ὁ»ὃ «ὦ ’ ἡ, 2 Ε] 

συμμετρία ἐν πᾶσιν ἐστίν, οὐδ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ μία τις ἀεί, ἀλλ 
ὕ , , .“ ΄ ι - - 
ἀνιεμένη διαμένει ἕως τινός, καὶ διαφέρει τῷ μᾶλλον καὶ 
τ - Ἁ ἘΞ ἘΠ πο το ς ν ᾿ 3 ἧττον. τοιοῦτον δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ἡδονὴν ἐνδέχεται εἶναι. --- 
τέλειόν τε τἀγαϑὸν τιϑέντες, τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὰς γενέ- 
σεις ἀτελεῖς, τὴν ἡδονὴν κίνησιν καὶ γένεσιν ἀποφαίνειν σει-- 80 
θῶνται. 'οὐ καλῶς δ᾽ ἐοίκασι λέγειν οὐδ᾽ εἶναι φένῃσυν. πάσῃ 

γὰρ οἰκεῖον εἶναι δοκεῖ τάχος καὶ βραδυτής. καὶ εἰ μὴ 
χαϑ᾽ αὑτήν, οἷον τῇ τοῦ κόσμου, πρὸς ἄλλο" τῇ δ᾽ ἡδονῇ τού- 
τῶν οὐδέτερον ὑπάρχει. ἡσθῆναι μὲν γὰρ ἔστι ταχέως ὥσπερ 
ὀργισϑῆναι, ἥδεσθαι δ᾽ οὔ, οὐδὲ πρὸς ἕτερον, βαδίξειν δὲ καὶ τιτϑν 
αὔξεσθαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. μεταβάλλειν μὲν οὖν εἰς 

τὴν ἡδονὴν ταχέως καὶ βραδέως ἔστιν, ἐνεῤγεῖν ἵν δὲ καὶ᾽ ᾿αὐτὴν 
οὐχ ἔστιν ταχέως, λέγω δ᾽ ἥδεσθαι, ́ γένεσίς τε πῶς ἂν εἴη; 
δοκεῖ γὰρ οὐκ ἐκ τοῦ τυχόντος τὸ τυχὸν γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐξ δ 

ξ ᾿ “-" η΄ ὸ Ἐπ. ἘΦ. Ἃ Ἐπ ΄ ’, 
οὗ γίνεται. εἰς τοῦτο διάλύυεσϑαι" καὶ οὐ γένεσις ἡ ἡδονή, τοῦ- 

του ἡ λύπη φϑορα. --- καὶ λέγουσι δὲ τὴν μὲν λύπην ἔνδειαν τοῦ 
χατὰ φύσιν εἶναι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀναπλήρωσιν. ταῦτα δὲ 
σωματικά ἐστι τὰ πάϑη. εἰ δή ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν ἀναπλή- 

Ὁ Ἑ ΄ ἜΟΥΨ ΄ μάν, ἫΝ ἡ ἐν ᾿ 
ρῶσις ἡ ἡδονή, ἐν ᾧ ἀναπλήρωσις, τοῦτ᾽ ἂν καὶ ἥδοιτο᾽ τὸ τ 

- ει ο τον ᾽ »ν ς᾽). 3 .Ὁ »" » Ω ΄ ς ε ΄ 
σῶμα ἄρα᾽ οὐ δοκεῖ δέ" οὐδ᾽ ἔστιν ἄρα ἀναπλήρωσι δονή, 
3 " Η ᾽ ΄ “Ὁ »» Ι 
ἀλλὰ γινομένης μὲν ἀναπληρώσεως ἥδοιτ᾽ ἂν τις. καὶ τε- 

22. δὲ ΚΡ, δ᾽ ἐν ὁ. 6. Ατ. ΒΚ. Βτ. 38. τί δὲ κωλύει Γ, 
τί κωλύει δὲ ἱ ΑἸά. ΑΥἴ., τί γὰρ κωλύει Μὴ ΒΚ. Πν., τέ γὰρ 
κωλύεται ΟΡ, καὶ τί κωλύεται ΚΥ[28. τὸ οἵα. 1} ΑἸά. | 29. τε] 
δὲ ΤΟ ΜΟΟΛῚ [ 88. τῇ τοῦ Κν ΑἸά. οὐ, αὖ νἱάοίαν, ΜῈ. Ηϑὶ. 
Αὐὶ, τὸ τοῦ οοῦ. ἢ 1118, 4. οὐκ ἔστι ροβὲ ταχέως ΠΞ|{1. τοῦ 
κατὰ φύσιν φοβὺ 8. εἶναι Πν ἨδΙ. ἢ 11. οὐδ᾽] οὐκ Π" Αγ. θὗ, 
αὖ νἱάοίυν, ΜΙ. ΗΕϊ.  ἀναπλήρωσις ἡ «6. ο. ΜΙ. Η6].,. ἡ ἀναπλή- 
ρῶσις ΠῚ ἢ 12. τεμνόμενος οοτγυρίστη, κενούμενος Ο]. βρεύδε. 



224 Κ. 4. 1118Ὁ: 18 - ΤΙ714 8, 2. 
Αὐραῆν ( 

μνόμενος λυποῖτο. ᾿ ἡ δόξα δ᾽ αὕτη δοκεῖ γεγενῆσϑαι ἐκ᾽ 
»" Α ον “ -“ -“ Ϊ τῶν περὶ τὴν τροφὴν λυπῶν καὶ ἡδονῶν ἐνδεεῖς γὰρ γενο- 

1ὅ μένους καὶ προλυπηϑέντας ἥδεσθαι τῇ ἀναπληρώσει. τοῦτο δ᾽ 
ἵ οὐ περὶ πάσας σύμηαίνει τὰς ἡδονάς" ἄλυποι γάρ εἶσιν αἵ' 
᾽ “. «τἀπῷρ- ο κττστΣ 

: τε μαϑηματικαὶ καὶ τῶν κατὰ τὰς σϑήσεις αἵ διὰ τῆς 
ὀσφρήσεως. καὶ ἀκροάματα δὲ καὶ ὁράματα πολλὰ καὶ μνῆ- μ ράμ μνῆ 

᾿ ὲ ἰδ 3 ἸΝ ᾿" ΕΣ } μαι καὶ λπίδες. τίνος «οὖν αὗται γενέσεις ἔσονται; οὐδενὸς 
ι 20 γὰρ ἔνδεια γεγένηται, οὗ γένοιτ᾽ ἂν ἀναπλήρωσις. --- πρὸς δὲ ϑ 

τοὺς προφέροντας τὰς ἐπονειδίστους τῶν ἡδονῶν λέγοι τις ἂν 

ὦ ὅτι οὐκ ἔστιν ταῦϑ᾽ ἡδέα" οὐ γὰρ εἰ Τοῖς κακῶς διακειμένοις 
ἡδέα ἐστίν, οἰητέον αὐτὼ καὶ ἡδέα εἶναι πλὴν τούτοις, καϑάπερ 
οὐδὲ τὰ τοῖς κάμνουσιν ὑγιεινὰ ἢ γλυκέα ἢ πικρά, οὐδὲ αὖ 

36 λευκὰ τὰ φαινόμενα τοῖς ὀφϑαλμιῶσιν. ἢ οὕτω λέγοιτ᾽ ἄν, 9 
[κ᾿ ΐ " ἡδ " ΄ ’, 3 Α ᾿] ’ Ἷ δ, 

ὅτι αἷ μὲν ἡδοναὶ αἵρεταί εἶσιν, οὐ μὴν ἀπό γε τούτων, ὥσπερ 
καὶ τὸ πλουτεῖν, προδόντι δ᾽ οὔ, καὶ τὸ ὑγιαίνειν, οὐ μὴν ὁτιοῦν 
φαγόντι. ἢ τῷ εἴδει διαφέρουσιν αἵ ἡδοναί. ἕτεραι γὰρ αἱ 1 

-»" -“ -»Ὕ ᾿} ν "- - ΙΖ -»Ὕ 

ἀπὸ τῶν καλῶν τῶν ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἡσϑῆναι 
' 80 τὴν τοῦ δικαίου μὴ ὄντα δίκαιον οὐδὲ τὴν τοῦ μουσικοῦ μὴ ὄντα Ἶ μη Ἣν τοῦ μουσικοῦ μη 

’ »" ᾿ 

μουσικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐμφανίζειν δὲ δο- 1 
» το ὁ ’ “ Ἃ - ΄ ᾽ ᾿ ἢ 2 , 

κεῖ καὶ ὁ φίλος, ἕτερος ὧν τοῦ κόλακος. οὐκ οὔσαν ἀγαϑοὸν 
ΠῚ "δ 3 ἋἊ ὃ ’΄ ἴδ ΣΟ " Α Ἁ »] ϑὸ Υ̓ 

τὴν ἡδονὴν ἢ διαφύφους εἴδει" ὃ μὲν γὰρ πρὸς τἀγαϑὸν ὁμι- 
- - Α ᾿ Α ς -" -:. 2 

λεῖν δοκεῖ, ὃ δὲ πρὸς ἡδονήν, καὶ τῷ μὲν ὀνειδίζεται. τὸν 

1114 δ᾽ ἐπαινοῦσιν ὡς πρὸς ἕτερα ὁμιλοῦντα. οὐδείς τ᾽ ἂν ἕλοιτο ζῆν 1 
τὰ παιδίου διάνοιαν ἔχων διὰ βίου. ἡδόμενος ἐφ᾽ οἷς τὰ παιδία χ 9 θομέξνος ἐῷ 

115, το. ᾿γ., τητώμενος οἱ. γε ΘΒΣΘηαΒ, δεόμενος οἱ. Ζ6116γ 
(.. -:1. ». 4171. π, 2 6. Π. 1114. γενομένους Μὴ Ηδ]. (2), γινομέ- 
νους ὁ. 6. ΒΚ.᾿| 11. αἵ καὶ ΓΟ ΑἸ, ΑΥ. οὖ, αὖ νἱάοίαν, Η8]. 
18. πολλὰ ΚΡ, πολλαὶ δὲ οοὖ. Αὐ, [| 20. ἔνδειαι. γεγένηνται 1 
ἔνδεια γεγένηται 9. 0, ΜΙ. ΗΘ]. ΑΥ. ἢ γένοιντ᾽ ἂν ἀναπληρώσεις 
Ων ΑἸὰ. Αν., γένοιντ᾽ ἂν ἀναπλήρωσις Ἠ6]. ἢ 28. ταῦτ᾽ δηΐθ 
ἐστίν 84. ΠΟΥ ΗΘ], Αγ. ! ἁπλῶς δηοίθ πλὴν δά, Π᾿ΝΡΟΡ 

ἤ Ατὐ. οὐ, αὖ νἱἀοίαν, ΜΙ. Ηβ8]. (μϑβοῖο 8 τϑοῦθ) || 2ὅ. δὴ ρΡοϑὺ 
Ὶ οὕτω δἀά. Π᾿ ΑΚ. ρου. τϑοῦθ) {[84. τὸ ΤΡῸΡ ΑΙά. Ατ., τῷ ὁ. 

᾿ 6. Μι. (αὖ νἱἀοίατ), ὃ Οοτδθβ {[| τὸ ΟΡ Αἰ ἂν ,., τὸν 6. 6. ΝΙ. 
(αὖ νἱάθίαν) {11148,, 1. τ᾽] δ᾽ ΠῆΟν Ατ,, οἱ. Γ. 







Ἃ. 5. 11148,.8 -- 8.ὄ 11148.,’.29. 99 ἢ 

ὡς οἷόν τε μάλιστα, οὐδὲ χαίρειν. ποιῶν τι τῶν αἰσχίστων, 
μηδέποτε μέλλων λυπηϑῆναι. περὶ πολλά τε σπουδὴν ποὶη- 
σαίμεϑ᾽ ἂν καὶ εἰ μηδεμίαν ἐπιφέροι ἡδονήν, οἷον δρᾶν, ὁ 
μνημονεύειν.. εἰδέναι, τὰς ἀρετὰς ἔχειν. εἰ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
ἕπονται" “τούτοις ἡδοναί, οὐδὲν διαφέρει" ἐλοίβεϑα γὰρ ἂν 

18 ταῦτα καὶ εἶ μὴ Ῥένοιὶδ ἀπ᾽ αὐτῶν ἡδονή. [ὅτε μὲν οὖν οὔτε 

τἀγαϑὸν ἡ ἡδονὴ οὔτε πᾶσα αἵρετή, δῆλον ἔοικεν εἶναι, καὶ τὶ 
εἰσίν τινὲς ἀἰρεξαὶ καϑ᾽ αὑτὰς διαφέρουσαι τῷ εἴδει ἢ ἀφ᾽ ὧν. 10 

τὰ μὲν οὖν λεγόμενα. ἱρὰ Ἢ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης ὃ 

ἱκανῶς εἰρήσϑω" τειν δ᾽ ἐστὶν ἢ ποῖόν τι. καταφανέ-. 
᾿ στέρον γένοιτ᾽ ἂν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν., γ᾽ δοκεῖ. γὰρ 
ἡ μὲν ὅρασις καϑ' ὁντινοῦν χρόνον τελξίω εἶναι (οὐ 
γάρ ἐστιν ἐνδεὴς οὐδενὸς ὃ εἰς ὕστερον γενόμενον τε: τὖ 

λείώσεε αὐτῆς τὸ εἶδος)" τοιούτῳ δ᾽ ἔοικεν καὶ ἡ ἡδονή. 
ὅλον γάρ τι ἐστίν, καὶ κατ᾽ οὐδένα χρόνον λάβοι τὶς ἂν 
ἡδονὴν ἧς ἐπὶ πλείω χρόνον γινομένης τελειωϑήσεται τὸ 

3 εἶδος. διόπερ οὐδὲ κίνησις ἐστίν. ἐν χρόνῳ γὰρ πᾶσα κίνησις 
καὶ τέλους τινός. οἷον ἡ οἰκοδομικὴ τελεία ὅταν ποιήσῃ οὗ 30 

᾿ ἐφίεται, ἢ ἐν ἅπαντι δὴ τῷ χρόνῳ ἢ τούτῳ" ἐν δὲ τοῖς 
μέρεσι τοῦ χρόνου πᾶσαι ἀτελεῖς. καὶ ἕτεραι τῷ εἴδει τῆς 
ὅλης καὶ ἀλλήλων: ἡ γὰρ τῶν λίϑων σύνϑεσις ἕτέρα τῆς 
τοῦ κίονος δαβδώσεως,, καὶ αὗται τῆς τοῦ ναοῦ ποιήσεως" καὶ 
ἡ, μὲν τοῦ ναοῦ τελεία (οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς πρὸς τὸ προκείμε: 36 
γον); ἡ δὲ τῆς πρηπῖδος καὶ τοῦ τριγλύφου ἀτελής (μέρους 
γὰρ ἑκατέρα), τῷ εἴδει οὖν διαφέρουσιν. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ὅτῳ- 
οὖν χρόνῳ λαβεῖν κίνησιν τελείαν τῷ εἴδει. ἀλλ᾽ εἴπερ. ἐν τῷ 

8 ἅπαντι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ βαδίσεως καὶ τῶν λοιπῶν. εἰ 

8. ὅτι --- 10. ὧν 560]. 5πηθϊατιθ ίᾳπα. ἀ8 τὸ δαἀτηοάπηι ἀπ- 
Ὀϊζο) οογγαρία 8588 οαπβεὺ Ἦν. ἢ 9. τἀγαϑὸν ΤΡ, ἀγαϑὸν οοὗ. ἢ 
10. ἀπ τοῖς ἀφ᾽ ὅοττ. Ῥαν. 1417 ἢ 1ὅ. ἐς τὸ μὴ ! γινόμε:-: 
φψον (ἤογβ. τθοῦθ) {[|17. ὅλον] τέλειον ΠΟΥ Τ [[230. ἡ οἰκοδο- 
μικὴ] οἰκοδομικὴ καὶ ΚΡ, οἰκοδομὴ ΜΡ, οἰκοδόμησις οἱ. Βτ. (π6: 
8610 8 τϑοΐβ) [[ 31. δὴ οὐ. ΚΡ ΟΡ Ῥδυ. 1417 Ὁ} ἢ] δὴ ΟΥ Ῥαν. 1417, 
οὐ. ΤΡ ΜῸ ΑἸΑ., 560]. ΜΙομοΙθξιβ οὐ ἀγαπίϊαβ ὁ ἢ} 29. βεθδα τ ΜῸ ΑἸὰ. 

Αβιβα. ΕἸ, Νίο. 1 



Θι 

926 Κι 8. 11148..80. -- 4..:11140,. 18. 

4 ς ν , [4 ἐ -» ᾿ μ δι 
80 γὰρ ἐστιν ἡ φορὰ ινησις πόϑεν σποι-ς και ταυτὴῆς διαφοραὶ 

3 ᾿ -" , ο᾽ " ᾿ ας τς 3 225 
κατ εἴδη. σιτησις βάδισις αλσις καν τὰ τοιαῦτα ου μονον ] 

᾿ 

δ᾽ οὕτως, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ βαδίσει.. τὸ γὰρ πόϑεν ποῖ᾽ 
9 φον - ,ὔ - Ῥ..} οὐ ταὐτὸν ἐν τῷ σταδίῳ καὶ ἐν τῷ μέρει. καὶ ἐν. ἑτέρῳ. μέρει 
Ἁ δι. 93 " ᾿ ν ᾿ Ψ Φ ’ 

καὶ ἑτέρῳ, οὐδὲ τὸ διεξιέναι τὴν γραμμὴν τήνδε κἀκείνην. 

οὐ μόνον γὰρ γραμμὴν διαπορεύεται. ἀλλὰ καὶ ἐν τόπῳ 
οὖσαν. ἐν ἑτέρῳ δ᾽ αὕτη ἐκείνης. δι’ ἀκριβείας μὲν οὖν περὶ 
κινήσεως ἐν ἄλλοις εἴρηται. ἔοικεν δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἅπαντι χρόνῳ 
τελεία εἶναι, ἀλλ᾽ αἱ πολλαὶ ἀτελεῖς καὶ διαφέρουσαι τῷ 
" " ᾿ Υ̓ “-» γι; -“ ιν ὧν Ἐς - 

εἴδει. εἴπερ τὸ πόϑεν ποῖ εἰδοποιόν. τῆς ἡδονῆς δ᾽ ἐν' ὁτῳοῦν 
΄ ᾿ » Ψ Ὁ Ο γα δ. σας 32 χρόνῳ τέλειον τὸ εἶδος. δῆλον οὖν ὡς ἕτεραί τ᾽ ἂν εἶεν ἀλ- 

λήλων, καὶ τῶν ὅλων τι καὶ τελείων ἡ ἡδονή. δόξειε. δ᾽ ἂν 
τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ μὴ ἐνδέχεσϑαι κινεῖσϑαι μὴ ἐν χρόνῳ, ἥδε- 

σϑαι δέ᾽ τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν ὅλον τι. --- ἐκ τούτων δὲ δῆλον καὶ 

ὅτι οὐ καλῶς λέγουσιν κίνησιν. ἢ γένεσιν εἶναι τῆς ἡδονῆς. οὐ 
γὰρ πάντων ταῦτα λέγεται. ἀλλὰ τῶν μεριστῶν καὶ μὴ ὅλων" 

οὐδὲ γὰρ ὁράσεως ἔστι γένεσις οὐδὲ στιγμῆς οὐδὲ μονάδος, οὐδὲ 
, ΠΡ γ.δὰ ες τς νος -“.«Ὁ ΄ 

τούτων οὐϑὲν κίνησις οὐδὲ γένεσις" οὐδὲ δὴ ἡδονῆς ὅλον γάρ τι. 
αἰσϑήσεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργούσης" 

-» 3 - 

1 τελείως δὲ τῆς εὖ διακειμένης πρὸς τὸ κάλλιστον τῶν ὑπὸ 
τὴν αἴσϑησιν (τοιοῦτον γὰρ μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ ἡ τελεία ἐνέρ- 
γεια᾽ αὐτὴν δὲ λέγειν ἐνεργεῖν, ἢ ἐν ᾧ ἐστίν, μηϑὲν διαφε- 

ς ρέτω), καϑ' ἕκαστον δὲ βελτίστη ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἄριστα 

81. καὶ οἷα. ΠῚ || 38. τὸ αὐτὸ ΠΊΟΡ | ἐν δῃίο τῷ μέρέιν οἴη. 
15} μέρει αἰδογυμῃ ροϑῦ 84. ἑτέρῳ Π᾿ || 84. καὶ] καὶ ἐν ΚΡ Π| 1114Ὁ, 
8. εἰρήσεται ἰδτηθγδ οἱ. Ογϑηίαβ [οὐδ᾽ ΑΥ., οὐκ ΤΓΙΠ ΑἸά. Μὶ. 
Η6]. «ΒΚ. ||] ἅπαντι τῶ Μν, τῷ» ἅπαντι Ἐν. 10. οὐ] οὐδὲ} 
Βαβοιῃ. [ τῆς ἡδονῆς Βγ., τὴν ἡδονὴν οὐπὶ Τοπύϊθιβ Αὐ. ΒΚ. ἢ 
18. οὐϑὲν] οὐδενὸς οοᾶοχ ΤανπθΌ ] | ἡδονὴ ΑΥ̓ΡΥΤΟΡΣ]ὰΒ {} 14. 
αἰσθήσεως --- 38. αὑτήν οἷζαῦ ΑἸοχ. 1]. 1. ». 268 βΒᾳ. ὅροϑηρ. [|| 
δὴ (αυὖ {οὐδὲ αἰσϑήσεως πάσης --- ἐνεργούσης «ἔστι κίνησις 
ἢ γένεσις) οἱ. ΜΙ., δὲ καὶ ΜῸ ΑἸοχ. {{{10.. κειμένων γμορὺ αἴ- 
σϑησιν δα. Π5ῸΟΡ Αγ, (2), οὑπὶ Π' οἵη. ΑἸοχ, (αὖ ναοί) {} 
11. μὴ Π' || 18. ἑκάστην ΜΡ ΑἸοχ. [| δὴ Τιδγτη πα. (ἴογ8. γθο 6), 
γὰρ ἴοτί. Γ. 

ΓΕ 

σι 



ἃ. ἐν ἄπιώντες ἐω. Ἢ , “Ζισ:“πάεποιιικ αοἂν «παντι 
΄“ς  ο 

τῷ Χρόνε» τοῦτῳ Φ-...) ἔν τα ἕπαντε,εο. Ζ- σε. . 

φαμρν» 

-ιραρ δ εὐιλανόσον 

ἥμι ἐλλαρον,κα πο τις ᾿ 
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ΓΑ, 4. 1140; 19 - 111ὅ8, ὅ. “ ὍΤΙ 

»- ἥν. :διακειμένου πρὸς τὸ πράτιστον τῶν ὑφ᾽ ̓ αὑτήν" αὕτῃ δ᾽ ἂν 
ἰτελειοτάτη εἴη καὶ ἡδίστη. κατὰ πᾶσαν, γὰρ αἴσϑησιν ἔστιν 30 
ἡδονή, ὁμοίως δὲ χαὶ διάνοίαν καὶ ϑεωρίαν. ἡδίστη δ᾽ ἡ τε- 
λειοτάτη; ιτελειοτάτη δὲ ἡ τοῦ εὖ ἔχοντος πρὸς τὸ σπούδαιό- 

τ δτατον τῶν. ὑφ᾽ αὑτήν.. τελειοῖ δὲ, τὴν ἐνέργειαν. ἡ ἡ ἡδονή, οὐ 
"τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἥ τὲ ἡδονὴ τελειοῖ “αἱ τὸ αἰσϑήτόν. τε 

"καὶ ἡ ̓αἴσϑησις. σπουδαῖα ὄντα. ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ ὑγίεια καὶ ὃ 30 
ϊ ἰατρὸς ὁμοίως αἴτιά ἐστι τρῦ ὑγιαίνειν. [καϑ' ἑκάστην δ᾽ οἴσθη- 

σιν ὅτι γίνεται: ἡδονήν, δῆλον: φαμὲν ἱγὰρ ὁράματα -καὶ 
᾿ἀκούσματα εἶναι. ἡδέα: δῆλον. δὲ᾽ καὶ ὅτι μάλιστα, ἐπειδὰν 
ἢ τέ: αἴσϑησις" ἥ κρατίστη καὶ πρὸς τοιοῦτον ἐνεργῇ" τοιούτων 
'δ᾽ ὅ ὄντω ων τοῦ τε αἰσϑητοῦ καὶ τοῦ αἰσϑανομένου; ἀεὶ ἔσται ἡδονὴ 

1 8' ὑπάρχοντός γε τοῦ τ ποιήσοντος. καὶ τοῦ πεισομένου: τελειοῖ δὲ 

"τὴν ἐνέργειαν ἢ. ἡδονὴ οὐχ ὡς ἕξις ἐνυπάρχουσα, ἀλλ᾽. ὡς 

Γ ἐπιγινόμενόν. τὶ τέλος, οἷον τοῖς ἀκμαίαϊρ" ἡ ὥρα: ἕως ἂν 
οὖν τό τε νοητὸν ἢ αἰσϑητὸν. ἦ οἷον. δεῖ καὶ τὸ, ταϑῦνον ἢ 

᾿ ϑεωροῦν, ἔσται ἐν τῇ ἐνεργείᾳ ἡ ἡ ἡδονή" ὁμοίων γὰρ. ὄντων καὶ τιἴδ8 

᾿πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων. τοῦ. τὲ παϑητικοῦ 

9, καὶ. τοῦ ποιητικοῦ ταὐτὸ , πέφυχε ε γίνεσθαι. - πῶδ πῶς οὖν οὐδεὶς 

-συνεχῶς ἥδεται: ἢ.  άβνεις. πάντα “γὰρ τὰ ἀνϑρώπεια. ̓ ἀδυ- 
“ψατεῖ: ἘΨΌΜΜΗΥ τὰν. οὐ ΕΝ οὖν οὐδ᾽ ἡδονή" ἕπεται γὰρ 

φο Ὁ 

οι 

λ 49. ὑπ᾽ αὐτὴν ΓΚν (ὡοβεῖο 88. χϑδιοῦ: ! 20. ΓΞΗ ἑμξω. 
΄τάτη Ἐν, (ἴοι: γϑοίθ) {{28. ὑπ᾽ αὐτὴν Τ' (ῃθβοῖο 8ὴ γροίρ) ἢ 34. 
τε καὶ ἡ αἴσϑησις) τὴν αἴσϑησιν οοτΥ. Ῥαγ. 1417 οὐ ἐϊ. Μ|.! 
.26. αἴτια ἐστὶ. ΟὟ; αἰτέα ἐστὶ Τ' ΚΡ, αἰτία εἰσὶ. νοὶ αἰτιά εἶσι ὅτι 
Ἵ», αἴτιά εἰσε τος 1). ΗΕ]... ἔστιν αἴτια ΜΡ} καϑ'. -- 81. -πεισο- 
᾿μένου ὅπη. ΗΕ]., ̓ βροϊπάοπαδ εξ οἱ. ΖΕ], 560]. Ἐν. Ι 28. δὴ 
“Ατὸ, γὰρ δὴ ΤΟ ΑΙα. |.29. ἢ] εἰ ἴη ΤΟ ν ΑἸα. ||.32. ἡ 'Ῥοβὲ οὐχ 
ὡς αἀα. ΚΡ Θ᾽ ΒΚ. ἢν..}.38. ἕως οὖν ἄν ποτε τὸ νοητὸν ἢ ̓αἰσϑη- 
"τὸν εἴη οἷον. δὴ τὸ ΜΡ ον, ἕ ἕως οὖν ἂν ἡ τὸ ̓ αἰσϑητὸν ἢ γοητὸν 
ἢ, οἷον δεῖ καὶ τὸ ΤΠ, ἕως δ᾽ οὗ ἄν ποτε: τὸ αἰσϑητὸν ἢ “ψοη- 
τὸν ἢ ζο Ατὸὴ οἷον ἀπὲ χαὶ τὸ ΑΙα, ἀσ., ἕως δ᾽ οὗ τὸ αἰσϑητὸν 
ἢ νοητὸν ΤΠ 111ὅ8. 8. πῶς --- 10. ἀμαυροῦται οἰϊαὺ ΑἸἰδχ. 1. 1. 
Ῥ. οὐθ 5Ρ. !| 4.. ἢ «(ὅτι οἷ. ν. ἃ. πϑβοῖο ααἱβ ἃΡ. ὙΠ ΚΙ ηβομθιη, 
ἜΘΒΟΙΟ 8. τϑοῖθ [ κάμνει. σουγυρἝαη 6556 ραΐξαῦ Βγτ. ἢ ὅ. ἡδονὴ 
᾿ζσυνεχήςν Βῖ. 

158 



Ἷ 

228 Κ. 4. ἀτδα, δ --- δ..111ὅῳ,80. 

τῇ ἐνεργείᾳ. ἔνια δὲ τέῤπει καινὰ ὄντα. ὕστερὸν δὲ οὐχ ὁμοίώς 
διὰ ταὐτό" τὸ μὲν γὰρ “πρῶτον παρακέῤληται. ἡ -διάνοια καὶ 
διατετάμένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὥσπέρ . κατὰ τὴν ὄψιν ἀΐ 
ἐμβλέποντες, μετέπειτα δὲ οὐ -τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ἀλλὰ 

10 παρημελημένη᾽" διὸ χαὶ ἢ ἡδονὴ ἀμξυροῦται.. -- ὀρέγεσϑαι δὲ, 
-“ ς -»" ’ “Ἃ Ω δ᾿. - -,» Ψ ᾿ 

τῆς ἡδονῆς οἰηϑείη τις ἂν ἅπαντας; ὅτι καὶ τοῦ ζῆν ἅπαντες 

ἐφίενται" ἡ δὲ ζωὴ ἐνέργειά τις ἐστίν.᾿ καὶ ἕκαστος περὶ ταῦτα 
καὶ τούτοις ἐνεργεῖ ὁ ἃ χαὶ μάλιστ' ἀγαπᾷ, οἷον δ᾽ μὲν μοισις- : 

κὃς τῇ ἀκοῇ περὶ τὰ μέβη; ὁ δὲ φίλομαϑὴς τῇ διανοίᾳ περὶ 
15 τὰ ϑεώρήματα; οὕτω δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαστος. ἡ δ᾽ ἡδονὴ τὰ- 

λειὸῖ τὰς ἐνεργείας. καὶ τὸ ζῆν δή, οὗ ὀρέγονται. εὐλόγως οὖν 

καὶ τῆς ἡδονῆς ἐφίενται" τελειοῖ γὰρ ἑκάστῳ τὸ ξῆν, αἱρετὸν 

ὅ ὄν. πότερον δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ ξῆν αἱρούμεϑα ἢ διὰ τὸ ξῆν. 
τὴν ἡδονήν, ἀφείσϑω ἐν τῷ παῤόντί. σὐνεξεῦχϑαι μὲν γὰρ ταῦτα 

20 φαίνεται καὶ χωρισμὸν οὐ δέχεσϑαι" ἄνευ τε γὰρ ἐνεργείας. οὐ 
γίνεται ἡδονή, πᾶσαν τε. ἐνέργειαν τελεϊοῖ ἡ ἡδονή,.. 

ὅϑεν δοκοῦσιν καὶ τῷ εἴδει διαφέρειν, τὰ γὰρ ἕτερα τῷ εἴς- 

δὲει ὑφ᾽ ἑτέρων οἰόμεθα τελειοῦσϑαι. οὕτω ,γὰῤ φαίνεται καὶ τὰ 

φυσικὰ καὶ τὰ ὑπὸ τέχνης; οἷον ξῷα καὶ δένδρα καὶ γραφὴ καὶ 
945 ἀγᾶλματα καὶ οἰκία. καὶ σκεῦορ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐνεργεί ἕας τὰς 

διαφερούσας τῷ εἴδει ὑπὸ διαφερόντων εἴδει τελειοῦσϑια:, δια- 

φέρουσιν δ᾽ αἱ τῆς διανοίας τῶν κατὰ τὰς αἰσϑήσεις καὶ 

αὗται ἀλλήλων κατ᾽ εἶδος" καὶ αἱ τελειοῦσαι δὴ ἡδοναί. --- 
φανείη δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ συνῳκειῶσϑαι τῶν ἡδονῶν ἕκά- 

80 στὴν τῇ ἐνεργείᾳ ἣν τελειοῖ. συναύξει γὰρ τὴν ἐνέργειαν ἡ 

ἡ. ταῦτα Π ΜΥυΗ παρακέκχλιται, Τ' ΜΙ, ἯΘΙ. Ι.9: δὴ Κν; δ᾽ 
. ἡ ΝῦΌ), οῃι. Γ, δὲ ο. ο. ΜΙ. ΗΕΙ. Ι οὐ τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ΒΙκ., οὐ 
τοιαύτη ᾿ἐνέργεια ΚΡ, οὐ γίνεται, τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ΠῸῈ ΑἸδκ. 
Η6]. Δτ. (μϑβοῖο ἀη τϑοῦε); τοϊαύτη ἐνέργεια οὐ γίνεται ΜῈ ΟΡ" ] 
11, ὅτε ΒΚ. διτονὸ ὉΥΡορτ. ; Πσ, 1 ἑδχέα {} 16. δή ΑΥ. ῬΒαυτοίαδ, δέ 
ΡῊ Αἰὰ. ΒΚ. Βγ: 31. πᾶσάν τ ἡδονή. οἴῃ. ΓῚ] τὲ ΤΡ Αν. , γὰρ ψῇ͵ 
τε γὰρ ΚΡ ΟΡ ΑἸά,]} 28. οὕτω -- 38. σκεῦος ΒΕ] υἀθπαδ, 6688 οἱ, γοῖ- 
τ ΉΤΟ || 24. ἀπὸ οἱ. ΖΕ.Π15 136. τὰς Ῥοϑύ ἐνεργείας οἴ. ΠΥ} 
26. διαφόρων Μ᾽ 6]. Ο), φερόντων τῷ ΑἸᾺ. | 28. αὗται αὐταὶ Γ, 
αὐταὶ ΚΙ Βκ᾿, αὗται 6. ο. Ηδ]. Ατ΄ [{29. τῶν] τη! τῶν ᾿ ΚΡ; 
τὴν τῶν ΟΟΥΤ, ἘΠ (ουχ. τ0.), δὴ τῶν Μῦ, δὲ τῶν Θ',. 

- δ: 

““ 
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ὧν» 

Κ. δ. 1τ|8α, 81 - 1160. 23. 999 
ἐ ᾿ ᾿ ρ««ς 

οἰκεία ἡδονή. μᾶλλον γὰρ ἕκαστα κρίνουσιν καὶ ἐξαπριβοῦσιν 
οὗ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐνεργοῦντες. οἷον γεωμετρίκοὶ γίνονται οἵ χαί- 
ροντες. τῷ γεωμετρεῖν, καὶ κατανοοῦσιν ἕκαστα μᾶλλον, 
οι ἶ ἱ ει ἃ ϑ ἰέ ᾿ όθκας. νῷ “ ΝΜ 
ὁμοίως δὲ καὶ οἵ φιλόμουσοι καὶ φιλοικοδόμοι καὶ τῶν ἂλ- 

λων ἕκαστοι ἐπιδιδόασιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἔργον χαίροντες αὐτῷ. 86 
δυναύξουσιν δὴ αἱ ἡδοναί, τὰ δὲ συναύξοντα οἰχεῖα. τοῖς 

ἑτέροις δὲ τῷ εἴδει καὶ τὰ οἰκεῖα ἕτερα τῷ εἴδει. --- ἔτι δὲ τιτὸν» 
μᾶλλον τοῦτ᾽ ἂν φανείη ἐξ τοῦ τὰς ἀφ᾽ ἑτέρων ἡδονὰς ἐμπο- 
δίους ταῖς ἐνεργείαις εἷναι" οἱ γὰρ. φίλαυλοι ἀδυνατοῦσιν τοῖς 
λόγοις προσέχειν, ἐὰν κατακούσωσίν αὐλοῦντος, μᾶλλον χαί- 

᾿ 2 - ῳ " τ , ς ᾿ ᾿ ᾿ 425 
ροντες αὐλητικῇ τῆς παρούσης ἐνεργείας᾽ ἡ κατὰ τὴν αὐλη- 5 

μ». 

οι 

νῖν 3 ς νι ι- . Α ΄ 2 , ᾽ ς 
τιζην οὖν ἡδονὴ τὴν περὶ τὸν λόγον ἐνέργειαν φϑείρει. ὁμοέως 

δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει. ὅταν ἅμα περὶ δύο 
ἐνεργῇ ἡ γὰρ ἡδίων τὴν ἑτέραν ἐκκρούει, κἂν πολὺ δια- 
φέρῃ κατὰ τὴν ἡδονήν... μᾶλλον, ὥστε μηδ᾽ ἐνεργεῖν. κατὰ 
τὴν ἑτέραν. διὸ χαίροντες ὁτῳοῦν σφόδρα οὐ πάνυ δρῶμεν 10 
ἕτερον. χαὶ ἄλλα ποιοῦμεν ἄλλοις ἠρέμα ἀρεσκόμέενοι, οἷον 
καὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις οἵ τραγηματίζοντες, ὅταν φαῦλοι οἵ ἀγω- 

΄ Ὑτ ΄ . ᾽ Μ  ᾧ -» ᾿ Ἂ φος Ὁ Χ 
νιξόμενοι ὦσιν, τότε μάλιστ᾽ αὐτὸ δρῶσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν 

οἰκεία ἡδονὴ ἐξακριβοῖ τὰς ἐνεργείας ἀαὶ χρονιωτέρας καὶ 
βελτίους ποιεῖ, αἵ δ᾽ ἀλλότριαι λυμαίνονται, δῆλον ὡς πολὺ ιτ5 
διεστᾶσιν" σχεδὸν γὰρ αἱ ἀλλότριαι ἡδοναὶ ποιοῦσιν ὅπερ αἵ 
οἰκεῖαι λῦπαι' φϑείρουσι γὰρ τὰς ἐνεργείας αἱ οἰκεῖαι λῦπαι, 

οἷον εἴ[τῳ τὸ γράφειν ἀηδὲς καὶ ἐπίλυπον ἢ τὸ λογίζεσϑαι" ὃ 
μὲν γὰρ οὐ γράφει. ὃ δ᾽ οὐ λογίζεται, λυπηρᾶς οὔσης τῆς ἐνὲρ- 
γείας.- ψυμβαίνει δὴ περὶ τὰς ἐνεργέίας τὸ ἐναντίον ἀπὸ τῶν οἷ- 30 
κείων ἡδονῶν τὲ καὶ λυπῶν᾽ οἰκεῖαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ 
καϑ᾽ αὑτὴν γινόμεναι. αἱ δ᾽ ἀλλότριαι ἡδοναὶ εἴρηται ὅτι παρά- 
πλήσιόν τι τῇ λύπῃ ποιοῦσιν" φϑείρουσι γάρ, πλὴν οὐχ ὁμοίως. 

84. φιλοδύκιμοι ΚΡ, φιλόκοσμοι ΜΟῚ || 86. δὴ οοττ. Ῥᾶν, 
1411, δὲ 6. 6. Ατ, ΒΚ. || 1116 Ὁ, 4. κατακούωσιν Π' [[ 10. διο- 
ρῶμεν ΚΌΡΟΝ, διορῶμεν τὸ Μ᾽, δρῶμεν 6. οἱ ΜΙ. Ηδ]. ΑΥ. ἢ} 11. 
οἷον ΟἹ. Π' ΒΚ. Ἐν,, 6. 6. ἀ4α. ΗΕ]. Ατ΄ {[{19.. γὰρ οὔ. Π5 τ. 
22. κατ᾽ αὐτὴν ΞοΔΠσοΥ ἢ εἴρηται ΤΌ; εἴρηνται. οοἰ. , 



930 Κι: 5. Ἄτταᾶῦν,.34::--- {1188} 16. 
Υ) 

᾿διαφερουσῶν δὲ τῶν ἐνεργειῶν ᾿ἐπιειξείῳ καὶ ὅ ΟΡ ΠΑ, 
45 καὶ τῶν μὲν αἱρετῶν οὐσῶν τῶν. δὲ φευκτῶν τῶν δ᾽ οὐδὲ- 

τέρων", . ὁμοίως ᾿ ἔχουσιν καὶ αἵ ἡδοναί; καϑ᾽ ἑκάστην. γὰρ 
ἐνέργεϊαν ᾿ οἰκεία. ἡδονὴ. ἔστιν. ἡ μὲν οὖν τῇ ὁπουδαίῷ 
οἰκεία ἐπιεικῇς ἡ δὲ τῇ φαύζῃ μοχϑηρά᾽ καὶ; γὰρ αἵ" ἐπεὶ 
ϑυμίαι. τῶν» μὲν καλῶν ἐπαινεταί, τῶν. δ᾽.» αἰσχρῶν ψεκταί. 

80 οἰκειότεραι δὲ ταῖς: ἐνεργξίαίς δ "Ὲ ἀὐταῖς ἡδοναὶ τῶν. ὀῤέ: 

ξεων", αἱ μὲν γὰρ᾽ διωρισμέναι εἰσὶν καὶ τοῖς χρόνοις καὶ τῇ 
φύσει, αἱ δὲ σύνεγγυς ταῖς ἐνεῤγείαις : καὶ ἀδιόρίστοι τοὕτωφ 

ὥστ᾽ ἔχειν ἀμφισβήτησιν εἰ ταὐτόν ἐστεν ἡ ἐνέργεια τῇ: ἡδονῇ 
"οὐ μὴν ἔοικέν γε ἡ ἡδονὴ. διάνοια ἐἶναι οὐδ΄. αἴσϑησις (ἄτοπον ἴ 

80 γάῤ)., "ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ χώρίξεσδαί. φαίνεταί τισι ταῦτόν. ̓ 
ὥσπερ, οὖν αἴ, ἐνέργειαι πέμψον καὶ αὖ ἡδοναῖ: "διαφέρει δὲ ἡ 

1116 8 ὄψις ἁφῆς καϑαριύτητι... καὶ. ̓ ἀκοὴ, »καὶ ὄσφρησις. γεύσεως" 

ὁμοίως δὴ Διώρέῤρυσιν καὶ αἵ ἡδοναί. καὶ τούτων: αἱ πὲρὶ τὴν 

διάψοιών: καὶ ἑμάτεραι ἀλλήλων." δοκεῦ δ᾽ εἶναι ἑκάστῳ  ξῴφ! 5 

καὶ ἡδονὴ δἰκεία) ὥσπερ καὶ ἔργον" ἡ γὰ 9: κατὰ τὴν. ἐνέρ- 

ὅ γειαν." καὶ ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ "ϑεωροῦγτι. τοῦτ᾽ ἂν ̓ φᾶνείη; ἑτέρα! 

γὰρ ἵππου ἡδόνη. καὶ κυνὸς καὶ ἀνθρώπου, παϑάπερ Ἡράκλει- 

τός. φησιν ὄνον: σύρματ᾽" ἂν ἐλέσϑαι μᾶλλον ἢ; χρυσόν᾽ ἥδιον; 

᾿γὰρ χρυσοῦ τρυφὴ ὄνοις. αὐ μὲν οὖν τῶν ἕτέρων: τῷ εἴδει 

διαφέρουσιν εἴδει; τὰς δὲ: τῶν αὐτῶν διαφόρους εὔλογον εἶναι. 
10 διαλλάττουσιί δ᾽ νοὐ σμικρὸν. ἐπί, γε τῶν ἀῤθρώπων" τὰ γὰρ 

αὐτὰ τοὺς “μὲν τέρπει τοὺς δὲ λυπεῖς." καὶ τοῖς μὲν λυπηρὰ 

καὶ μιδητά͵ ἐστι τοῖς δὲ ἡδέα. 'καὶ φιλητά. καὶ ἐπὶ γλυκέων 
δὲ τοῦτο συ μβαίνει" ; οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ δοκεῖ. τῷ πυρέττοντι; 

καὶ τῷ ὑγιαίνοντι. οὐδὲ" ϑερμὸν εἶναι "τῷ. ἀσϑένεῖ ̓ χαὶ τῷ: 

τὸ εὐεκτικῷ. ὁμρίως. δὲ τρῦτο͵ καὶ ἐφ' ἑτέρων συμβαίνει. οὐδεν 10 

δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς "τοιούτοις. εἶν τὸ φαινόμενον ἱτῷ: μρηρεον νὰ 

ἴῶ9. δὲ Ρόβί. αἰσχρῶν ἌΡ ῸΡ ἢ 11τ68, ἃ. δὲ ΚΥΜΡῸὺ ΑἸά. 
αἵ Ῥοϑυ! κἀὶ οἷ". ὉΡ οὖ ρυ. ΚΡ (αἀά; Θου:.) ἢ 1.. ὄνου Ἠδ, οἷον, 
Μῦὺ. ὄνους ΚΡΌ! ΑἸα. Μι. Ασ., ὄνον ὁ. ο. Ηδεὶ. ! 10: διάλλάσσουσυ 
κυ ἾΔῸΡ [ σμικρὸν ΜΌΡν, σμικροῖς ΚΡ, μικρὸν 6. 6. ΒΝ Ἤν. ᾿ 
11, τέρπει --- 1718. 30. ἱκανῶς οτα. Κι, 





γεν ρρέρυ συν φωτο τον Ὁ δας 
ἀρολ να 

, ̓ 



κ.ν ἰϊδᾷ, ττ Σ-- ὁ: τοῦ, 10. 951: 

εἰ δὲ τοῦτο λαλῶς λέγεται, χαϑάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν ξκάστου 
οὐ ξαανὶ ἐπε οϑρ Υ , τ - ὶ ἠδ. ὶ εἶ. μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ὃ ἀγαθός, ἡἣ τοιοῦτος. καὶ ἡδοναὶ εἶεν 

᾿ ξ ἂν αἵ τούτῳ φαινόμεναι καὶ ἡδέα οἷς οὗτος χαίρει. τὰ δὲ 
᾿ κιαεν. ΐ ," ϊ ᾿ ᾿ς 

τούτῳ δυσχερῆ εἰ τῷ φαίνεται ἡδέα, οὐδὲν ϑαυμαστόν πολ- 30 
᾿ .δῷ ᾿ - ’ Ε] 3. 

λαὶ γὰρ φϑοραὶ καὶ λῦμαι ἀνθρώπων γίνονται" ἡδέα δ᾽ οὐχ 
ΓχΑιΐ Ε ἣν Ξ' 

ἔστιν, ἀλλὰ τούτοις χαὶ τοῖς οὕτω διὼκειμένοις. τὰς μὲν οὖν ὃμο- 
: ; αν ἅ».. ἐγ γο ξαϊ ον; γ᾽ ς ι ; 
᾿λογουμένως ἀϊσχρὰς δῆλον ὡς οὐ φατέον ἡδονὰς εἶναι, πλὴν 

τοῖς διεφϑαρμένοις" τῶν δ᾽ ἐπιεικῶν εἶναι δοκουσῶν ποίαν ἢ 
τίνα φατέον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι; ἢ ἐκ τῶν ἐνεργειῶν δῆλον; 36 
ταύταις γὰρ ἕπονται αἱ ἡδοναί. εἴτ᾽ οὖν μία ἐστὶν εἴτε πλείους 
αἵ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρός, αἵ ταύτας τελειοῦσαι ἣδο- 
ναὶ κυῤίως λέγοιντ᾽ ἂν ἀνθρώπου ἡδοναὶ εἶναι, αἱ δὲ λοιπαὶ. 
δευτέρως καὶ πολλοστῶς, ὥσπερ αἵ ἐνέργειαι. 

- " 3 ΤΙ εἰρημένων δὲ τῶν περὶ τὰς ἀρετάς τε καὶ φιλίας καὶ 6 
ἡδονάς, λοιπὸν περὶ εὐδαιμονίας τύπῳ διελθεῖν, ἐπειδὴ τέ- 81 
λὸος αὐτὴν τέϑεμεν τῶν ἀνθρωπίνων. ἀναλαβοῦσι δὴ τὰ προει- 

ὧν “ ΒΑ ς ΠΣ 4. δ᾽ 2 

5. ρημένα συντομώτερος ἂν εἴη ὃ λόγος. εἴπομεν δ᾽. ὅτι οὐκ 
᾿ φρενδν 4 -(Δ » ΄ ν μ ς- “ "» 
ἔστιν ἕξις" καὶ γὰρ τῷ καϑεύδοντι διὰ βίου ὑπάρχοι ἄν, φυ- 

- - ’ , - - " Υ ΕῚ κ - ἔν 

τῶν ζῶντι βίον. καὶ τῷ δυστυχοῦντι τὰ μέγιστα. εἰ δὴ ταῦτα 86 
μὴ ἀρέσκει. ἀλλὰ μᾶλλον εἰς ἐνέργειάν τινα ϑετέον, καϑά- ττὸὺ 
πὲρ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, τῶν δ᾽ ἐνεργειῶν αἷ μέν εἶσιν 
ἀναγκαῖαι. καὶ δι’ ἕτερα αἱρεταὶ αὐ δὲ καϑ᾿ αὗτάς, δῆλον 
[ ᾿ {πΞᾷλὺ » " ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν τῶν καϑ᾿ αὑτὰς αἱρετῶν τινα ϑετέον καὶ 

3 - 3 - 2 ' 

οὐ τῶν δι’ ἄλλο᾽ οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς ἡ εὐδαιμονία ἀλλ᾽ αὐτάρ- 
2 φιᾺἜ -» 8 χῆς. καϑ᾽ αὑτὰς δ᾽ εἰσὶν αἱρεταὶ ἀφ᾽ ὧν μηδὲν ἐπὶξητεῖται 

" τ - “ : 
παρὰ τὴν ἐνέργειαν. τοιαῦται δ᾽ εἶναι. δοκοῦσιν αἵ κατ᾽ ἀῤε- 

᾿ [4 ᾿ δ᾽ - - 

τὴν πράξεις" τὰ γὰρ καλὰ χαὶ σπουδαῖα πράττειν τῶν δι᾽ 
χϑ δ -" ) 4: ι - ᾿ς ὦ κι οι. ἌΣ 3 ᾿ ὟΣ 

ἀὐία ἀξρετῶν.. καὶ τῶν. παιδιῶν. δὲ αἵ ἡδεῖαι οὐ γὰρ δὶ 
- γ᾿ Υ 3 2ὃϑ ϑ»φ:οαξυ “ 

ἕτερα αὕτας αἱροῦνται" βλάπτονται γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν μᾶλλον. 

117. χαὶ απΐθ ἑκάστου αὐᾶ. ΤῊΣ ῬΡ ΑἸἹά. {[18. ὃ ἀαᾶ. ΑἸα. ᾿ 
22. τοῖς αὐ. ΜΝ, 9. 6. οπι. ΒΚ. Ηγ. ᾿ ὁμολογουμένος ΑἸὰ., ὅμο- 
λογουμένας Τ᾿ Μὺ Μ|ι,, ὁμολογουμένως ο. ο. ῬΡ Ηδ]. || 39. αἴ] 
καὶ αἵ δ]. ΑΥ̓ΘΎΤΟΡΥ 5 Οὐταθβ ἢ 82. δὲ ΓΊΡ ΟΡ Ηδ]. Ὁ) Ὁ ἢ 
84. φυτοῦ ΓῸΡ ΑἸὰ. Ατ΄., φυτῶν ο. ο. ΒΡ Ηδ]. 86. δὲ Ηδ]. 

1 "- 

σι 

-- 0 



Ν 

282 Κ. 8. 1116}, 11 - 11118,4. 

ἢ ὠφελοῦνται, ἀμελοῦντες τῶν σωμάτων καὶ τῆς κτήσεως. 
καταφεύ ουσι. δ᾽ ἐπὶ τὰς τοιαύτας διαγωγὰς τῶν εὐδαιμο- 

ὥσι, ἐσ άο αὶ εκ 
νιζομένων᾽ οἱ πολλοί; διὸ παρὰ τοῖς τυράννοις εὐδοκιμοῦσιν 

1ὅ 

οἵ ἐν ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς εὐτράπελοι᾽ ὧν γὰρ ἐφίεν- 
ται. ἐν τούτοις παρέχουσι σφᾶς αὐτοὺς ἡδεῖς δέονται δὲ τοιού- 

των." ̓ δοχεῖ μὲν ν᾽, οὖν εὐδαιμονικὰ ταῦτα εἶναι διὰ τὸ τοὺς ἐκί; 

δ τοιοῦτοι; εἰσίν" οὐ γὰρ ἐν τῷ δυναστεύειν ἡ ἡ ἀρετὴ οὐδ᾽ ὁ νοῦς,, 

2 ΘΦ-- 

,ὔ “ " 4 ον , ΄ 2 
εΨέεται τίμια. ιοὐτῶ καὶ φαύλοις καὶ ἐπιεικέσιν.  καϑάπερ οὔν ὅ 

το ξι 

80 

11718 

ἀφ᾽ ὧν αἱ σπουδαῖαι ἐνέργειαι" οὐδ᾽ εἰ ἄγευστοι οὗτοι ὄντες 
ἡδονῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἐλευϑερίου ἐπὶ τὰς σωματικὰς κατα- 
φεύγουσιν, διὰ τοῦτο ταύτας οἰητέον αἱρετωτέρας εἶναι" καὶ 
γὰρ οἱ παῖδες. τὰ παρ᾽ αὑτοῖς τιμώμενα κράτιστα . οἴονται 
εἶναι. εὔλογον δή, ὥσπερ παισὶ καὶ ἀνδράσιν ἕτερα φαί- 

ἐπὴν πολλάκις. εἴρηται. καὶ τίμια καὶ ἡδέα ἐστὶ τὰ τῷ σπουδαίῳ 
τοιαῦτα ὄντα᾽ ἑκάστῳ δὲ ἡ κατὰ τὴν οἰκείαν ἕξιν αἵρετω- 
τάτη ἐνέργεια, καὶ τῷ σπουδαίῳ δὴ ἡ κατὰ τὴν ἀρετήν. ; οὐκ 6 
ἐν παιδιᾷ. ἄρα ἡ εὐδαιμονία. καὶ γὰρ ἄτοπον τὸ τέλος εἶναι 
παιδιάν, καὶ πραγματεύεσθαι. χαὶ κακοπαϑεῖν τὸν βίον 
ἅπαντα τοῦ παίζειν χάριν. ἅπαντα γὰρ ὡς εἰπεῖν ἕτέρου 
“ Ἀρίαι ᾿ - ἢ ᾿ ͵ ι ω 
ἕνεκα αἱρούμεθα πλὴν τῆς εὐδαιμονίας᾽ τέλος γὰρ. αὕτη. 

σπουδάζειν δὲ καὶ πονεῖν παιδιᾶς χάριν ἠλίϑιον. φαίνεται. καὶ 
λίαν παιδικόν᾽ παίξειν δ᾽ ὕπως σπουδάξῃ. πατ᾽ ᾿ἀνάχαρσιν,᾿ 
2 " ᾿ -» ε ΄ .) " ς , 2 
ὀρϑῶς ἔχειν δοκεῖ. ἀναπαύσει γὰρ ἔοικεν ἡ παιδιά, ἀδυνα- 

τοῦντες δὲ συνεχῶς πονεῖν ἀναπαύσεως δέονται: οὐ δὴ τέλος 
ἡ ἀνάπαυσις" γίνεται γὰρ ἕνεκα. τῆς ἐνεργείας. δοχεῖ δ᾽ ὁ 
εὐδαίμων. βίος κατ᾽ ἀρετὴν εἶναι" οὗτος δὲ μετὰ σπουδῆς, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν παιδιᾷ. βελτίω τε λέγομεν τὰ σπουδαῖα τῶν 

γελοίων καὶ τῶν μετὰ παιδιᾶς, καὶ τοῦ. βελτίονος ἀεὶ. καὶ 

1116}, 1. τούτων Τιῦ ΟΥ ΑἸΑ. Ατ΄ τοιούτων 6. ς. Ἐὺ ΜΙ, ! 11. 
ἀπασχολάξειν ἩΔΤ ΝΡ [|| 18. οὐδ᾽ δ» ΑἸά. Η8]., οὐδὲ Ῥ', ὁ 
δὲ ἩΔΜΌΟΡ || 27. δὴ ἡ. Ῥὰτ. 1411 "δὴ ααὺ δὴ ἡ ΓΝ δὲ. ἡ ὉΡ 
ΒΚ,, δὲ ο, ὁ. ῬΡῚ 81. ἕνεκεν ΘαΒΘΠ), Ι 1177, 1. δ᾽] 8. ϑαβοιι. Ι 
4. τῶν δα. ΤΡ, ο, ὁ, οπι. ΜΊ. || καὶ ροβὲ ἀεὶ οἵ». ΤῊΣ ΑἸά, 

“« 



τὰ 

νοις 

ΕΝ τὴρΞ 

Δ δι... 



᾿ς 6,5. ,ὐέκ- ἄεν. Σπυλος μας παττα ἐξυτὲς Φ ᾽ ᾿ 

κ«. σε... κως 
ἀν ἢ ᾿ 

ἘΞ ΣΦ ΕΣΞΟΤΣ ἘΣ ΡΟΣΈΤΙΝ 
πλφννΣ» ογξο«, ἀκξουεν, ἀν μώρτ τας ϑμ σγ τέ): 

,δ. εἰἴδυται-Ἰαιδαθ. εγά. Ἱ.18. 26 σι. 1.5.7. -ἐσ 

: ἀρ ταν τ: τὰκ. 7.0... “Ζδια «ο, ΖέτΣ ΚΝ Ὁ ετ ο Ὁ 

μι. ᾿ Ἰέρτ ξᾶῶκσέε Ἔξτες σι “«τῆσις τὰς σο ίο5 ὄσνι- 

ΕΣ Σοῦ ,ε Ανοθφτ μρ μοι νὴ 



1) 
μορίου καὶ ἀνθρώπου ὁπουδαιοτέραν τὴν ἐνέργειαψ᾽ ἡ δὲ τοῦ 

8 βελτίονος κρείττων ᾿ χαὶ εὐδαιμονικωτέρα ἤδη.. ̓ ἀπολαύσειέ 
τ᾽ ἂν τῶν σωματικῷῃ ἡδονῶν ὁ τυχὼν καὶ ἀνδράποδον. οὐχ 

: ἧττον. τοῦ ἀρίστου" εὖ ὑδαιμονίας δ᾽ οὐδεὶς ἀνδραπόδῳ μεταδίδω- 
σφιν, εἰ μὴ καὶ βίου. οὐ γὰρ. ἐν ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς ἡ 
εὐδαιμονία; ἀλλ᾽ ἐν ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαι», καϑάπερ 

. καὶ «πρότερον εἴρηται. 
τς εἰ δ᾽ ἐστὶν, ἡ εὐδαιμονία χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειι ἐπ όεν 

“ατὰ τὴν κρατίστην᾽ αὕτη δ᾽ ἂν εἴη τοῦ ἀρίστου. εἴτε δὴ νοῦς 

τοῦτο εἶτε ἄλλο. τέν. ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄ ἄρχειν καὶ ἡγεῖ- 
σϑαι. καὶ ἔννοιαν. ἔχειν -περὶ. καλῶν καὶ ϑείων. εἴτε ϑεῖον ὃν 

Χαὶ αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ ϑειότατον, ἡ τούτου ἐνέργεια 
κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ἂν. ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι 

2 δ᾽ ἐστὶ ϑεωρητική. εἴρηται. ὁμολογούμενον δὲ τοῦτ᾽ ἂν. δόξειεν 
εἶναι καὶ τοῖς πρότερον καὶ τῷ ἀληϑεῖ. “᾿χραστίστη τε. γὰρ 
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐνέργεια: καὶ γὰρ ὃ νοῦς τῶν ἐν ἡμῖν; καὶ τῶν 
χνωστῶν, περὶ ἃ ὁ νοῦς ἔτι, δὲ συνεχεστάτη" ϑεωρεῖν τὲ γὰρ 

8 δυνάμεϑα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτιοῦν. οἰόμεϑά τε 

τὰεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχϑαι τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἡδίστη δὲ τῶν 

κατ᾽ ᾿ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἧ κατὰ τὴν σοφίαν ὁμολογουμένως 
ἐστίν" δοκεῖ γοῦν ἡ φιλοσοφία ϑαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχειν κα- 

ϑαριότητι καὶ τῷ (βεβαίῳ. εὔλογον δὲ. τοῖς εἰδόσι τῶν ἕη- 
4 τούντων ἡδίω τὴν διαγωγὴν εἶναι. ἥ τε. λεγομένη αὐτάρκεια 
περὶ τὴν ϑεωρητικὴν μάλιστ᾽ ἂν εἴη" τῶν μὲν γὰρ πρὸς τὸ 
ξῆν ἀναγκαίων καὶ σοφὸς καὶ δίκαιος καὶ οἵ λοιποὶ δέονται; 
τοῖς δὲ “οιούτοις ἱκανῶς κεχορηγημέήοαν ὁ μὲν δίκαιος δεῖται 
πρὸς οὃς 'δικαιοπραγήσει καὶ μεϑ᾽ ὧν, ὁμοίως δὲ καὶ ὃ σώ- 

Κ, δ. χ1τ|ᾳ, ὃ -- ἴ. 1111, 81. 233 

᾿, περ Α Ἀλα Μῦ͵, σπουδαιοτάτην ΤΡ. [ἡ οἷ. Οοτδαβ ἢ 
11, ὅτι --- 18. εἴρηται] αὐ Βᾶθο πυβασδηη 516 Ἰδρτιηξατ: Ἰδθαπαθ 
ἴσίξας μαθθ5 ἴὰ Πογο ΥἹ. Ἰηάϊοίατα ἢ 19. τε αὐᾷ. ΤΡῬΡ ΑἸά., 
οτα, δ Μῦ Οὗ ἢ! 21. τε τη8]}8 860]. ΒΊΘΟΚμ ον Ἐν. [Π 32. γοῦν] τοίνυν 
(τ οὖν Ὁ) ΗΕ]. [ σοφία Ῥὺ ΑἸἹά. ἀν. φιλοσοφία 6. 6. Μι. Ηδϑὶ. 
καϑαριότητι ΒΡ ΑἸᾺ. ΜΙ. ΗεΙ]., καϑαρειότητι ἴων Ο, καϑαρσιότητι 
ΜΡ Ὶ| 26. βεβαίῳ] τιμέῳ ΜΙ. 27. ἀγωγὴν 10 ΑἸα. 

8 

ἭὭΑ, 

πα ϑίννι 



1117 

δ 

2834 Κὶ τι αὐὐταὶ 85 “-{71},. 80. 

᾿φρῶν "καὶ᾿ ὃ ἀνδρεῖος. ἀξαὶ υρρνν ἄλλων᾽ ἕκαστος, ὁ ̓ δὲ δοφὸς 
Οἱ 

καὶ κὰϑ᾽ αὑτὸν. ὧν δύναται ϑέωρεῖν, χαὶ ὅδῳ ἂν σοφώτερος ἡ 

ἦ» μᾶλλον" βέλτιον. δὴχ ἴσως συνεργοὺς ἔχων; ἀλλ᾽ ὅμως 
αὐταρκέστατος." δόξαι. τ᾽ ἂν αὐτὴ μόνη δι’ αὑτὴν ἀγαπᾶ- 

σϑαι" οὐδὲν γὰρ ἀπ᾽ ̓αὐτῆς γίνεται παρὰ τὸ ϑεδρῆσαϊ; ἀπὸ 

δὲ τῶν πραχτικῶν ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον. περιποιούμεϑα παρὰ τὴν 

πρᾶξιν. δοκεῖ τε ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι" ἀσχο- 6 

λούμεϑὰ γὰρ ἵν᾽ ὀχυχάξωμεν; καὶ ποτμοῦμεν ἵνα᾽ εἰρήνην 

ἄγωμεν. [τῶν μὲν οὖν πρακτῶν ἀρετῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς 

ἢ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἡ οὐβε γομηδ ᾿αἵ δὲ περὶ ταῦτα πράξεις 

“δοκοῦσιν δυχολυν᾽ εἶναι. ἀΐ᾿ μὲν πολεμικαὶ καὶ παντελῶς, }" 

10 

1 οι 

30 

οὐδεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ πολὲμεῖν τοῦ πολεμεῖν ἕνεκα: οὐδὲ πα- 

ρασκευάζει πόλεμον" δόξαν γὰρ ἂν. παντελῶς μιαιφόνος 

Ἦξ εἶναι. "εἰ τοὺς φίλους πὐκηνθυς ποιοῖτο; ἵνὰ μάχαι καὶ 

φόνοι γ νον το: Ἔ ἔστε δὲ καὶ ἡ τοῦ πολιτικοῦ ἄσχολος, καὶ 

παρ᾽ αὐτὸ τὸ. πολιτεύεσϑαι περιποιουμένη δυναστείας καὶ τι-᾿ 

μὰς; ἢ" τήν γε εὐδαιμονίαν αὑτῷ καὶ τοῖς ᾿πολέταϊς:᾽ ἑτέραν. 
οὖσαν τῆς ἈΜΗΘΜΗΕΣ ἣν καὶ ζητοῦμεν δῆλον ὡς ἑτέραν οὖσαν. 

εἰ δὴ τῶν μὲν, κατὰ τὰς ἀῤετὰς πράξεων αἴ “πδλιϊιιαὶ καὶ 

ἐῤϑ πρόδὴ κάλλει, καὶ μεγέϑει προέχοῦσιν»,. αὗται δ᾽ ἄσχο- 

"λοι καὶ τέλους τινὸς ἐφίενται καὶ οὐ δι’ αὑτὰς ἀΐρεταί εἶσιν, 

ἣν δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεϊα ὁπουδῇ τε διαφέρειν δοκεῖ ϑεωρητικὴ 

οὖσα, καὶ παρ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς ἐφίεσϑαι πὴ ἔχειν τε ἡδονὴν 

84. δ᾽] γδδ ϑαβόζη. ] ἔχειν ΤΜΡ ἢ 1ττῦ ἣν δόξαι τ πν, 
δόξειε, δ᾽ ᾿οοὖ. ΜΙ. Ἠθ]. (2) ! 3. πρακτικῶν Κν ΗΣΙ. ; πρακτῶν" Ο. 6. 
ΒΚ. "ν. ἢ περὲ ΤΡ Μ0͵ παρὰ ο: ο. Ηδ]. ᾿Αὐ, || 0. τῶν --- 8. παντελῶς 
Ῥοεῦ 12. γίνοιντο {{|. ̓Εξαββονίαθ 1. αἵ ἐνέργειαι Π5 ΜΙ. Ηρ. ΑΥ. [᾿ 
8. εἶναν Ἐπ Βυ., εἶναι «καὶ ἄλλου χάριν) Υ6] 511}110 αὐἱὰ οἱ, ΒΥ. 
(ρθυρθυϑτη) [ 9: τὸ 5601, Οοταθβ ἢ ἕνεχεν᾽ βιιϑθηι. || παρασκευά- 
ξειν ΠΉΝ Αὐ δὲ ἔοτί. Ἐ6]., ἤθο, Οογϑθ5. {|ᾷΑ12. γίνηται ΚΡῸΟΡ, 
γίνωνται Μὺ Ηβ]: || 14. ἑτέραν, - 1ὅ. πολιτικῆς 860]. ΑἸ πῖὰΒ Ϊ 
1. ἣν καὶ ζητοῦμεν Ῥοβύ οὖσαν ἰτὶ. ΟἸλμῖα5. [|δῆλον «ὅτι» 
γὲ1 δὴ οἱ. ἢτ., δῆλον -- οὖσαν βθοϊυάοηδα δυῦ δῆλον ὡς 
αηΐθ 14. ἑτέραν ροποβᾶδ δὲ ἑτέραν οὖσαν βθοϊπάοπᾶα ἐ886 ΟἹ. 
Ζ6}11ὰ5 [[ 19. σπουδῇ} σχολῇ Ν᾽ ΘΙ ΘΒ ΥΘΏτιβ. 

ῦ 

ἐν 



ἜΜ ξαλς 

᾿» ἄεμς ἘΝ μροη αι κῶν τ τ ϑσπεε 75.“4. εκ... α΄ Ζαώ -ἐς 

᾿ ᾿ ᾿ 
ς κα . “δος οο “-- 



ἀιοζεεπα.. εκ... ΕΗ ἜΣ 
“ἰδοτέ, «εἰς “. πο ζεισκξα «τὰ νιρκα “Ὁ σῷ 

δας ξεν ἢ αὐιλίόνοιι 

ΡΥΣΟΣΞΕ ρον σὰ 



κι αὐ, οι 85. Π|88, 1Ὁ. 935. 

᾿ 

ϑ 

τελείαν οἰκείαν (αὕτη. δὲ συναύξει τὴν. ἐνέργειαν), χαὶ τὸ αὔταρ-: 
χες δὲ χαὶ σχολαστικὸν. καὶ ἄτρυτον ὡς ἀνθρώπῳ καὶ ὅσα 

᾿ ἄλλα τῷ. μακκρίῳ ἀπονέμεται. κατὰ ταύτην. τὴν ἐνέργειαν; 

“φαίνεται ὄντα" ἡ τελεία δὴ; εὐδαιμονία ἀὕτη ἂν εἴη ἀν 

ϑρώπου. λαβοῦσα μῆκος. βίου τέλειον. οὐδὲν γὰρ. ἀτελὲς ἔστιν 35 
8. τῶν τῆς. εὐδαιμονίας. ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν. εἴη βίος κρείττων ἢ ἢ 

κατ᾽. ̓ἰἄνϑρωπον" οὐ γὰρ ἧ ἄνθρωπός ἑ ἐστιν οὕτως βιώσεται: ἀλλ᾽ 

ἧ ϑεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρχειν" ὅσῳ δὲ διαφέρει: τοῦτο τοῦ συν- 
ϑέτου, τοσούτῳ καὶ ἡ. ἐνέργειά: τῆς. κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν: 
εἶ δὴ ϑεῖον ὁ γοῦς πρὸς τὸν ἄνϑρωπον, "αὶ ο κατὰ τοῦτον βίος. 80: 

ϑεῖος πρὸς τὸν ἀνϑρώπινον βίον. οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραι-: 

νοῦντος ἀνϑρώπινα φρονεῖν ἄνϑρωπον ὅ ὄντα οὐδὲ ϑνητὰ τὸν" 

ϑνητόν ἀλλ᾽ "ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται. ἀϑανατίξειν καὶ πάντα ποιεῖν; 
᾿πρὸς: τὸ" ξῆν κατὰ τὸ. κράτιστον τῶν. ἐν αὑτῷ" εἰ. γὰρ καὶ 

τῷ ὄγκῳ μικρόν ἐστι. "δυνάμει καὶ τιμιότητι πολὺ μᾶλλον ττῖϑα 

πάντων ὑπερέχει: δύξειε δ᾽ ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος τοῦτο, εἴπερ, 
τὸ κύριον; καὶ ἄμεινον" ἄτοπον οὖν γίνοιτ᾽ ἄν: εἶ. μὴ τὸν": 

αὑτοῦ βίον αἰροῖτο: ἀλλά τενος ̓ ἄλλου. - τὸ λεχϑέν᾽ [ πρότε-: 

ρον ἁρμόσει, καὶ νῦν" τὸ γὰρ οἰκεῖόν ἑκάστῳ τῇ φύσει πρά-δ 

τιστον παὲ ἥδιστόν ἐστιν ἑκάστῳ. καὶ τῷ ἀνϑρώπῳ δὴ ὁ ὁ. κατὰ 

τὸν νοῦν βίος, εἴπερ τοῦτο ἐμῶν ἄνθρωπος. ᾿ ' οὗτος ἄρα καὶ 

᾿ εὐδαιμονέστατος. ̓  : ὶ 9.59 ΣΝ Ὁ 
ΠῚ τ δευτέρως δ᾽ ὃ, κατὰ τὴν ὄλμην ̓ ἀμτήν" αἴ ἐπ ξατὰ 8 

ταύτην ἐφέργειαίι ἀνϑρωπικαί; δίκαια γὰρ καὶ. ἀνδρεῖα. καὶ; 10 
Ὶ 

ο΄ τὐδένονς ον; οὗη. Π' Δὲ Βις. Βε ἢ 55. "δὲ ΜῈΌΟΡ ΗΠ. δὴ 
ς.- 6. ΒΕ: Ἐν. Ἰ ἀνθρώπινον ΠΡ’Ὸ» ἍΤ. 380 κατὰ] τὰ κατὰ Πὶ ΙΕ 
36..ἕ εἴη ἂν" ἱκρείττων. ἱβέος ἱν, ἂν εἴη κρείττων βίος Τ' ΑΙ]ά. [38. 
ἈΕΝῚ -Ξ ὁ, ἀρετήν. 560]. Ην. {[ 81. οὐ )ρὴ δὲ Πὶ Ηδ].; χρὴ δὲ: 
ὁ ΠΗθὺ 38. ἀπαϑανατίξειν ΝΡ: ΑἸά4. ΜΙ. Ηεῖ. οὐ γρ. Ὅν, ἀπο: 

ϑανανίξειν ΤΡΊ 11188΄, 1. ἀλλὰ ἀπέ δυνάμει ααὰ. Οἱ ΑἸὰ. Ηδ]: 
Ατ.. ἢ τελειότητι Ὅν; ποιότητι. κΡ,͵ τιμιότητι ἷς, 6. ΜΙ ΗΕ]. ἀντ ἢ 
2. δ᾽ ον. Π' ἢ εἶναι ἕκαστον Μῦν, ἕκαστον εἶναι Τ' ἕκαστος; 
εἶναι ΤΡ ΑἸΜ, [|8. κύρεον καὶ ἄμεινον} ἀράτιστον καὶ -κύριον οἱ 
Ἐν. δ. ἐσθ᾽ Τὺ, ἔσϑ᾽ ΑἸΔ.}} 1. τοῦτο ὦ το βάλιστα ἐλέ δν χατ᾽ 
αὐτὴν Π5 ΟὉ δ]. ΒΙκ. Βτ. 



᾿ 244:: «εαὐ 2.) 

᾿ 

236 Κ. 8. ιι8α, 11 -- 11188,, 82. 
Ἁ " Ἁ Α 9 ( ᾽ Α } ᾿ ᾿ κ᾿ 

τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὰς ἀρετὰς πρὸς ἀλλήλους πράττομεν ἐν 
ζςριμκζ ψα ς: δ ει γε : 

συναλλάγμασιν καὶ χρείαις καὶ πράξεσι παντοίαις ἔν τε 

τοῖς πάϑεσι διατηροῦντες τὸ πρέπον ἑκάστῳ,, ταῦτα «δ᾽ εἶναι 

φαίνεται πάντα ἀνθρωπικά. ἔνια δὲ καὶ συμβάίνειν ἀπὸ 3 
ιὸ τοῦ σώματος δοκεῖ, καὶ πολλὰ συνῳκειῶσϑαι τοῖς πάϑὲσιν 

ἡ τοῦ ἤϑους ἀρετή. . συνέξευχται δὲ καὶ ἡ φρόνησις τῇ τοῦ 8 

ἤϑους ἀρετῇ, καὶ αὕτη τῇ φρονήσει. εἴπεῤ αἱ μὲν τῆς φ60 5... 
νήσεως ἀρχαὶ κατὰ τὰς ἡϑικάς εἰσιν ἀρετάς, τὸ δ᾽. ὀρϑὸν 
τῶν ἠϑικῶν κατὰ τὴν φρόνησιν. συνηρτημέναι δ᾽ αὗται καὶ 

30 τοῖς πάϑεσι περὶ τὸ σύνθετον ἂν ἑΐεν᾽ αἵ δὲ τοῦ συνθέτου ἄρε- 
. Ὁ ς ΡΣ ἢ τον πα ΞΕ εὐ 

ταὶ ἀνθρωπικαί. καὶ ὁ βίος δὴ ὃ κατὰ ταὐτὰς καὶ ἡ εὐδαι- 

μονία. ἡ δὲ τοῦ «νοῦ κεχωρισμένη᾽ τοσοῦτον γὰρ πξρὶ αὐτῆς 
δἴρηται᾽ διακριβῶσαι γὰρ. μεῖζον τοῦ προκειμένου ἐστίν. 

Ι ΄ ψ ς ., ὦ Α 7) ἢ, Α . Ἃ 3.» 
εἰδόξειε δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἐκτὸς χορηγίας ἐπὶ μικρὸν ἢ ἐπ᾽ ἔλατ- 4 
Αὐτὴν αὐ οτος κῦδας “ ΕΣ: ῥα 36. Μ 

δ τον δεῖσθαι τῆς ἡϑικῆς. τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀμφοῖν χρεία 

καὶ ἐξ ἴσου ἔστω, εἶ καὶ μᾶλλον διαπονεῖ περὶ τὸ σῶμα ὁ 
πρλιτίκός, καὶ ὅσα τοιαῦτα (μικρὸν γὰρ ἄν τι διαφέροι)" 
πρὸς δὲ τὰς ἐνέργείας πολὺ διοίσει. τῷ μὲν γὰρ ἐλευϑερίῳ 

:δεήσει. χρημάτων πρὸς τὸ πράττειν τὰ ἐλευϑέρια, καὶ τῷ 
ὋΝ Ὰ 3 ἀρρατε Ξ . ͵ » 

80 δικαίῳ δὴ εἰς τὰς ἀνταποδόσεις (αἵ γὰρ βουλήσεις ἄδηλοι; 
προσποιοῦνται δὲ καὶ οἵ μὴ δίκαιοι. βούλεσθαι δικαϊοπραγεῖν), 
τῷ ἀνδρείῳ δὲ δυνάμεως, εἴπερ ἐπιτελεῖ τι͵ τῶν χατὰ τὴν 

11. τὰ δῖα ἄλλα δά, ΤῸ ΑἸ. Μι. Ηδ]., ὁ. ἃ. πὶ. ΒΚ. 
Ἐν. {[12. καὶ {ταῖς πῤῥάξεσι οἱ. οὐ ροβὺ 18. πάϑεσι {τὶ. 
Βδββουαβ [ 18. διατηροῦντες (διαιροῦντες ΑἸᾺ.) ροϑὺ ἑκάστῳ 
Π5 δε]. Ὁ) !-.:19: δ᾽. αὐταῖς καὶ Κῦ ΜΙ., δ᾽ αὗται ΑἸᾶ. ΑΥτ., δὲ 
ταύτῃ τε καὶ οἱ. Βν., δ᾽ αὐτῇ τε καὶ ϑαβοχῃ. || 20. περὶ] καὶ περὶ 
ΜΡ ΑἸ, Ατ᾿ {|231. κατ᾽ αὐτὰς "ΟΡ ΑἹά, ΒΚ. Βν. (ἔοτβ. τϑοῦθ) ἢ} 22. 
γὰρ] δὲ Μν Ἠβ]. ὑ || 28. εἰρήσϑω ΑὐρυτΟΡΥ]δ5 Αὐ, ΒΚ. Βγ. ἢ γὰρ] 
δὲ ὁοα, ΜΙούοτὶ (μἸδὶ ἔϑ]]οῦ, τϑοίθ) {| 34. δόξειε -- Ὁ, 82. τὶς 
ὙΘΥΌΙΒ΄ Β:Π11]18. χϑροίλ δίαᾳαθ. ἴᾶπὶ 11778. 12 -- 11788, 8 Θχρο- 
βιύα 'βαηῦ, τηοηὰὺ Ηδββουίαβ, δόξειε --- 84, τις ΟὟΠ ἸΠΒΌΡΘΥ 
αὐοαδηητηοο ρυϑουὶρίδοῦ ἀυριτηθηΐαμι Θουηι, απᾶθ. Ὁ, 38 866: 
ἰχαοίαηίατ, οὐἴδηδουαπῦ ἴατι Ξροηρθ!ατα [| 234. ἐπὶ] ἢ ἐπὶ ΠῚ} 
ἔλαττόν {γεν Βαυᾶ χη818 οἱ. ἔν. {[{27. διαφέροι ΜΡ, διαφέρη ΤΡῸ 
ΑἸα,, διαφέροι δαὺ διαφέρη Γ, διαφέρειν ΚΡ || 82. τὴν δα, ΚΡ, 



6. ζ2ιεστ-τα-»--" ας. “καε ρας «σιιττεεζα τ 

ΖΖιε.:τεσ πα πῆ μη ταν τυπορερδυ
λα Σ ἐθαρόναα, τῇ ᾿ 

«1.0 
οτ “πεὰ σῇ -πελικ.λα. Δ΄-Ἐ στ. 

Ζζω »εοὐζεζιε ϑνεεεας «4Δ-:: “κει κ.««. 

ΔῊ: πον «τξςε -Ἶ -«--Αειςε. 
΄ : - - 

“λαοῖς οι ζεος Ἰθριμ᾽ ρθε φπξ το πίον ὅροι Ἂ πνϑεάν, λύτο 
δον πλόνοετνι 

Ρ ρ σφενοτττο ον σαν ανααςς, ψσα Ασα,
 τ Ὀένόψας νθρα ΟΡΟΡΦΕΣ κι , 



ΒΕ τοὺς 

αὐ  ῥνανυγέμβα 

ἢ ἐεξοῦσι δ. “ες “( -ἐ Ζέζεσιεγά. «. 26: Ζξξε -....Ζε «44. ὧς “ἄἀσωζῳ ΚΥΥΉΝ ΥΥΝ 
«εννισεκξ οἷς Ζεσι.» » : έε «»"ἀκζξάδει. κξαξζεν “οβεςῶ, “.ὉὮ “ἀἰὐσεσίᾳ ζζια ἐ- ἐθὴς 



τ 
ὅ 

6 

ἍΙ 

Κ. 8.1|͵8Ἀ, 381-- 11180,.28: 251 
: ἐπ ΡῈ ον παρέσται, τώ νι του : 

ἀρετήν. καὶ τῷ σώφρονι ἐξουσίας... πῶς γὰῤ δῆλος ἔσται ἢ 
οὗτος ἢ τῶν ἄλλων τις; ἀμφισβητεῖταί τε πότερον κυριώτε- 
ρον τῆς. ἀρετῆς ἡ προαίρεσις ἢ αἵ πράξεις. ὡς ἐν ἀμφοῖν 

») ᾿ . ἃ Ἁ ᾿ φ-" ς “ 3." - Ἢ Ἦν ν" Α 

οὔσης" τὸ δὴ τέλειον δῆλον ὡς ἐν ἀμφοῖν ἂν εἴη" πρὸς δὲ 
τὰς πράξεις πολλῶν δεῖται. καὶ ὅσῳ ἂν μείζους ὦσιν καὶ 
κἀλλίους, πλειόνων. τῷ δὲ ϑεωρὸῦντι οὐδενὸς τῶν τοιούτων 

, ἘΠ οΣ Ὁ τς τὴ ΟΝ 
ποός γε τὴν. ἐνέργειαν χρεία, ἀλλ᾽. ὡς εἰπεῖν καὶ ἐμπόδια ἐστίν 
πρός γὲ τὴν ϑεωρίαν᾽ ἧ δ᾽ ἄνϑρωπός ἐστιν καὶ πλείοσι συζῇ, 
αἱρεῖται τὰ κατὰ τὴν ἀρετὴν πράττειν᾽ δεήσεται οὖν τῶν τοιὸύ- 

11τ8Ὁ 

ων 

τῶν πρὸς τὸ ἀνθρωπεύεσθϑαι. --- ἡ δὲ τελεία εὐδαιμονία ὅτι ϑεω-᾿ 
ρητική τίς ἐστιν ἐνέργεια. καὶ ἐντεῦϑεν ἂν φανείη. τοὺς ϑεοὺς 
γὰρ μάλιστα ὑπειλήφαμεν μακαρίους καὶ εὐδαίμονας εἶναι" 
πράξεις δὲ ποίας ἀπονεῖμαι χρεὼν αὐτοῖς; πότερα τὰς δὲ- 
καίας; ἢ γελοῖοι φανοῦνται συναλλάττοντες καὶ παραχατα- 

ϑήκας ἀποδιδόντες καὶ ὅσα τοιαῦτα; ἀλλὰ τὰς ἀνδρείους; 
ὑπομένοντας τὰ φοβερὰ. καὶ κινδυνεύοντας ὅτι καλόν; ἢ 
τὰς ἐλευϑερίους; τίνι δὲ δώσουσιν: ἄτοπον δ᾽ εἰ καὶ ἔσται 
αὐτοῖς νόμισμα ἤ τι τοιοῦτον. αἷ δὲ σώφρονες τί ἂν εἶεν: 
ἢ φορτικὸς ὃ ἔπαίνος, ὅτε οὐκ ἔχουσιν φαύλας ἐπιϑυμίας; 
διεξιοῦσι δὲ πάντα φαίνοιτ᾽. ἂν τὰ πεδὶ τὰς πράξεις μικρὰ 

: χκαὶ ἀνάξια ϑεῶν. ἀλλὰ μὴν ξῆν τε. πάντες ὑπειλήφασιν 
᾿ αὐτούς, καὶ ἐνεργεῖν ἄρα οὐ γὰρ δὴ καϑεύδειν ὥσπερ τὸν ᾿ 
Ἐνδυμίωνα. τῷ δὲ ξῶντι τοῦ πράττειν ἀφαιρουμένου, ἔτι δὲ 
μᾶλλον τοῦ ποιεῖν, τί. λείπεται πλὴν ϑεωρία; ὥστε ἡ τοῦ ϑεοῦ 
ἐνέργεια, μακαριότητι διαφέρουσα, ϑεωρητικὴ ἂν εἴη. καὶ 
΄- 3 ᾿ ὦ ω Ἑ 3 ΄ 

τῶν ἀνθρωπίνων δὴ ἡ ταύτῃ συγγενεστάτη εὐδαιμονικωτάτη. --- 

84. ἀμφισβητεῖται ΠΟΥ ΜΙ..: ξητεῖται. Π5 ΗΕ]. (φιαογξιεν 
ΓῚ! δὲ Π80Ὁὺ ΑΥὐ. ΒΚκ.- ἔν. ἴῃ ἰσχία ἢ 1118, 6. τὸ ΓΜ, καὶ 
τὰ Οὗ, τὰ ὁ. ο.. δε]. ΑΥ. Π κατὰ τὴν ΚΡ Η6]., κατ᾽ .α. 6. ΒΚ. 
Βν. τ. δὲ] γὰρ Ζ61|11π5 ἢ 12. ἄλλα ρῬοβὺ ὅσα δα. ΠἮ δε]. τ 
1. αἴ ΤΡ εἰ οϑξ.; οἵ Τιᾶτα θ᾽ πὰβ { τί] ἄρα Τιδτα μι [| 19. δὴ] 
δεῖ ΓΟῚ ΑἸα. Η6]. |[30. δὲ Ηξε]. Ατ. Τμυτοΐαβ, δὴ ΓΠ  ΑἸά; ΒΕ. 
Ἀτρὰ ἀφαιρούμενον ΝΡ, ἀφηρημένω ΤΙΡῸΡ 21, ϑεωρίας Πῦ 

" ὅ 



Ὧ98 ΑΚ. 8. ι1τ80, 34. -- 9: 1179, 12. 
τ 

; ισημεῖον δὲ͵ καὶ τὸ μὴ μετέχειν τὰ" λοιπὰ ξῷα εὐδαιμρνίας, Ὁ : 

Ἶ :δ-τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἐφτερημένα: τελείως. τοῖς μὲν γὰρ᾽ 

 ϑεοῖς ἅπας. ὃ ὁ βίος μακάριος. τοῖς δ᾽ ἀνϑρώποις, ἐφ᾽ ὅσον 

| ὁμοίωμα τὶ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας, ὑπάρχει" τῶν᾽ δ᾽ ἄλλων 
Ἷ ζῴων οὐδὲν εὐδαιμονεῖ , ἐπειδὴ οὐδαμῇ κοινωνεῖ ϑεωρίᾳς. ἐφ᾽ 

ὅσον δὴ διατείνει ἣ ϑεωρία, καὶ ἡ εὐδαιμονία, καὶ: -οἷς μᾶλ- 

ϑριλον᾽ ὑπάρχει τὸ ϑεωρεῖν, καὶ εὐδαιμονεῖν, οὐ κατὰ: συμβε- 

 ββηκὸς ἀλλὰ κατὰ τὴν. ϑεωρίαν᾽ αὕτη γὰρ "αϑ'. αὑτὴν. τι- 

“μία. ὥστ᾽ εἴη: ἂν ἡ εὐδαιμονία ϑεωρία τις: 

ΚΝ 9. Ε δεήσει δὲ καὶ τῆς ἐκ. εὐημερίας αλῳλιν ὄντι" οὐ δον 
αὐτάρκης ἧς. δύσις πρὸς τὸ ϑεωρεῖν; ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ σῶμα 

85᾽ ὑγιαίνειν χαὶ τροφὴν καὶ τὴν λοισσὴν.. ϑεραπείαν ὑπάρχειυ. 

19 οὐ μὴν οἰητέον γὲ πολλῶν καὶ μεγάλων δεήσεσθαι τὸν εὖδαι- 

“μονήσοντα ,, εἶ βὴ ἐνδέχεται ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν: λρανφο 

“Ῥίον εἶναι". οὐ γὰῤ ἔν τῇ ὑπερβολῇ τὸ αὔταρκες οὐδ᾽ ἢ πρᾶ- 
ἰξι; δυνατὸν δὲ καὶ μὴ ἄρχοντα γῆς καὶ ϑαλάττης πράττειν 1 

ἡ διτὰ καλά" καὶ γὰρ ἀπὸ μετρίων δύναιτ᾽ :ἄὄν τις πράττειν 
᾿ ὲ τκατὰ τὴνὶ ἀρετήνι τοῦτο δ ἔστιν ἰδεῖν ἐναργῶς" οἵ γὰρ ἰδιῶ- 

ταὶ τῶν δυναστῶν οὐχ ἧττον. δοκοῦσι τὰ ἐπιεικῆ πράττειν, 
ας κεῖτ εκ. 

ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. ὑκανὸν δὲ΄ τόσαῦτα ὑπάρχειν᾽ ἔσται. γὰρ 

ὃ βίος εὐδαίμων τοῦ κατὰ. τὴν ἀρετὴν ἐνεργοῦντος." χαὶ Σόλων 

τοιδὲ τοὺς εὐδαίμονας ἴσως «ἀπεφαίνετο καλῶς. εἰτὼν.. μετρίως 

τοῖς ἐκτὸς κεχορηγημένους. πὲπραγότας ᾿δὲ τὰ καλλισϑ᾽, ὡς 

τὐήροι καὶ βεβιωκότας ᾿ μορρ δ νροὰ ἐνδέχεται γὰρ» υμέτρια 

Ὁ. ΜΠ ς 

μω 

Δ 

Ξ 9. τὐῤ δος οὔσης τῆς ἐνεργείας βοέῥ μος αά, Ὧν 
ΟΡ», 6. 6. οἱ. Η6]. Αὐ᾽ || 28. οὐδαμῶς ΤΠ», οὐδαμοῦ Οὐ ΑἸὰᾷ. Ηδ]. ἢ 
80. «τὸν εὐδαιμονεῖν Ἦγ, ([ογ8. γϑοίθ) Ἰ 81. αὐτὴ ΑἸ]ᾳ. ΒΚ. Ἐυ., 
αὕτη ΝΡ, αὕτη οἱ δ]. }[ 1179; 8. ἡ. πρᾶξις ΚΡ ΑἸ, ῳὶ ἢ κρί 
σις οὐδ᾽ ἧ πρᾶξις. ΤΏΡ] ΜΙ. δὶ. Αὐ: ἔσὶς οὐδ᾽ αἵ πράξεις 
ΡΟ, σις οὐδ᾽ ἡ πρᾶξις οἱ. τάξος πϑρβοΐο: "δα: τϑοῖδ ἢ 
4; δὲ] ΠΥ νν ἀν Η6.. Μιομοϊδέαϑ δίσρυνὦ τηα 6). 1. ἄρχοντα. ἘΣ 
Ἢ8].; ἄρχοντας ΠΡ Αὐ ἢ ϑαλάσσης τὴ Μὺ μι; 6. κατὰ]. τὰ κατὰ 
ΔΝ ἣν ΑἸά. ΑΥ. {[8. δὴ οἱ. Βεογρίαβ ἔν. ἴπ δάῃ. (ἴοεβ. σϑρῦθ) {{11. 
᾿πεπρὰχότας ϑροηρδΉαΒ. [Π ὡς οα. ΓΆΡ {{|19. ᾧετο) οἷον τ “τὲ 6]. 
Τματη Ὀϊητι5. (ηθβοῖο πη τϑοῦθ), 



«. «ρετὴν- ὡ»όα Ζζωκ, , οοιντοστοαέεκεικέξΖειςες; 
ωωδειε ἀδέοτω ς.-4πτῪοῪδ τίς 

Σώλων- Ἄς ζα. κὰῷ ϑίκ «οσίο- ζε,..91. 29. 



ζο » πρρλφφαγοον δ ϑφρθλοαρν “5.-.:Ξ ἀε2υ», ἢ "ξς ἐσυ- 



ΕῚ 
ἵ 
Σ᾽ Κ; 9. 11198,.18:--- 10. 1179};;.9.Ψ .9839 

Γι νὼ πράττειν ἃ δεῖ. ἔοικεν δὲ καὶ ᾿Αναξαγόφας οὐ 
πλούσιον ὀὐδὲ δυνάστην ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαίμονα, εἰπὼν ὅτι 
οὐκ. ἂν, ϑαυμάσειεν. εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς" οὗτοι 

12 γὰρ κρίνουσιν τοῖς ἐκτός. τούτων ᾿αἰσθανύμένοι μόνον. συμφῶω- 

νεῖν δὴ τοῖς λόγοις ἐοίκασιν αἱ τῶν σοφῶν. δόξαι. πίστιν 
μὲν; οὖν καὶ τὰ τὸιαῦτα. ἔχει “τινά; τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἐν «ροῖς 

πρακτοῖς ἐκ τῶν ἔργων καὶ τοῦ βίου κρίνετρε᾽ ἐν τούτοις γὰρ 
τὸ κύριον. . σκοπεῖν δὴ τὰ προειρημένα χρὴ ἐπὶ τὰ ἔργα 

. καὶ τὸν "βίον ἐπιφέροντας. καὶ συναδόντων μὲν τοῖς ἔργοις 
ἀποδεκτέον. διαφωνούντων δὲ λόγους, ὑποληπτέον. 

18: [ὃ δὲ κατὰ νοῦν ἐνεργῶν καὶ τοῦτον ϑεραπεύωὺ καὶ δία- 
κείμενος ἄριστα καὶ ϑευφιλέστατος ἔοικεν" εἰ γάρ τις ἐπιμέλεια 
τῶν ἀνϑρωπίνων ὑ ὑπὸ ϑεῶν γίνεξαι; ὥσπερ δοκεῖ, καὶ εἴη ἂν εὖ- 9 

 λογον χαίρειν τε αὐτοὺς τῷ ἀρίστῳ καὶ τῷ συγγενεστάτῳ (τοῦτο 
δ᾽ ἂν εἴη ὃ νοῦς) καὶ τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα τοῦτο καὶ τι- 
μῶντας ἀντευποιεῖν ὡς τῶν φίλων αὐτοῖς ἐπιμελουμένους 
καὶ ὀρϑῶς τε καὶ καλῶς πράττοντας. ὅτι δὲ πάντα ταῦτα 

τῷ φφῷ μάλιστ᾽ ὑπάρχει. οὐχ ἄδηλον. ϑεοφιλέσξατος ἄρα. 

τὸν αὐτὸν δ᾽ εἰκὸς καὶ εὐδαιμονέστατον" ὥστε κἂν οὕτως εἴη 
δ᾽ σοφὸς. μάλιστ᾽ εὐδαίμων. 

ΙΧ ᾿ἀρ᾽ οὖν εἰ περ: τε τοὐτῶν᾽ καὶ τῶν ἀρετῶν, ἔτι δὲ καὶ 
᾿ φιλίας καὶ ἡδονῆς ἱκανῶς εἴρηται τὸῖϊς τύποις, τέλὸς ἃ ἔχειν 
οἰητέον τὴν προαίρεσιν; ἢ καϑάπερ λέγεται, οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς 

“ὮἊ - - ι ι 

: πρακτοῖς τέλος τὸ ϑεωρῆσαι ἕκαστα καὶ. γνῶναι. - ἀλλὰ 
“ὴ. πος ἢ ΄ δ} 5 δὰ ; ἀπε, 09 τἧς " ν- ᾿ 

3 μᾶλλον τὸ πράττειν αὑτὰ; οὐδὲ δὴ περὶ ἀρετῆς ἱχανὸν τὸ 

10. μόνων τὺ μΜὴ͵ μόνον ο. 6. Ηδ6]. Ατ. [ 19. πρακτοῖς Π' 
ΜΙ, ΗΕ]., πρακτικοῖς Π᾽ΟΡ {|[:320. σκοπεῖν δὴ Ῥαγ. 1411 οὔ, αὐ 
νιδοίαγ, Ἠεὶ. , δὴ σκοπεῖν ΚΙ, σχοπεῖν δὲ ορί., σκοπεῖν γὰρ() 
Ατ. οι. φέροντας. Π' Η8}. 1 88. ὃ --- 82. εὐδαίμων βοοϊαάοθηαα 
6856. οἷ. Βγ. ἢ 34. εἶναι ροβῦ ἔοικεν δἀᾶ. ΠῚ ΑΥν. ΒΚ. Πχ. [|.-29. 
τῷ γοβῦ καὶ οἴῃ. Κ'ΘΡ (ῥογῦ. γϑοίθ) [ 39. πάντα ροβὺ ταῦτα Ὁ 
ΜΡ ΑἸά. { 80. ϑεοφιλέστατον Π', ϑεοφιλέστατος ο. ο. Ηδ8]. ΑΥ. 
οὗ, αὖ νἱαρίαν, Μι. [[ 81. δ᾽ δαὰ. ἢ ΘΙ. Ι 88.. τε οτη. ΓΠ' ΒΚ. 
Ἐν. [ καὶ Ροξῦ δὲ Οπη. ΚΥυῸ}! 8. λέγομεν οἱ. Ἐκ 

τὰ, οι 

᾿Ω ἴ 
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εἰδέναι, ἀλλ᾽ ἔχειν: καὶ χρῆσϑαι πειρατέον, ἢ εἴ πὼς ἄλλως 
ἀγαϑοὶ γινόμεϑα. εἰ μὲν οὖν ἦσαν οὗ ΤΙ ὀνέρμις πρὸξ 

6 τὸ πομῆσον ἐπιεικεῖς, πολλοὺς ἂν μισϑοὺς καὶ “μεγάλους δι. 

καίως ἔφερον χατὰ τὸν Θέογνιν, καὶ ἔδει ἂν τούτους. πορίσας. 

σϑαι᾿ νῦν δὲ φαίνονται προτῷ ψασϑαι μὲν. καὶ παρορμῆσαι 
τῶν νέων τοὺς ἐλευϑερίους ἰσχύειν. 1 ἦϑός τ᾽ εὐγενὲς καὶ ὡς 

ἀληϑῶς φιλόκαλον ποιῆσαι ἂν πο ΑΘ δ ἀρετῆς, 

10 τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν πρὸς καλοκαγαϑίέαν τιροτρέψασθϑαι" 
οὐ γὰρ πεφύκασιν αἰδοῖ πειϑαῤχεῖν ἀλλὰ φύβῳ. οὐδὲ ἀπέ-. 

χεσϑαι τῶν φαύλων διὰ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ διὰ τὰς τιμῶ: 

ρίας πάϑει γὰρ ζῶντες τὰς οἰκείας ἡδονὰς διώκουσιν καὶ 

δι’ ὧν αὗται ἔψοντάν; φεύγουσι δὲ τὰς ἀντικειμένας λύπας, 

τοῦ δὲ καλοῦ καὶ ὡς ἀληϑῶς ἡδέος οὐδ᾽ ἔννοιαν ἔχουσιν, ἄγευ: 
στοι ὄντες. τοὺς δὴ τριούτους τίς ἂν λόγος ἕταο υϑμίσαι:. οὐ! 

γὰρ οἷόν τε ἢ οὐ δάδιον τὰ ἔκ. παλαιοῦ τοῖς ἤϑεσι ̓ κατειλημο 

μένα λόγῳ ρόξομλὰ γδηὲ ἀγαπητὸν δ᾽ ἴσως ἐστὶν εἰ πάντων 

ὑπαρχόντων δι ὧν ἐπιεικεῖς δοκοῦμεν γίνεσϑαι, μεταλάβοι: 

μεν τῆς ἀρετῆς. -οἴγίνεσϑαι δ᾽ ἀγαϑοὺς οἴονται οἱ μὲν φύσεϊ. 

οἱ δ᾽ ἔϑει οἑ δὲ διδαχῇ. τὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως δῆλον ὡς 

οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει, ἀλλὰ διά τινὰς ϑείας αἰτίὰς τοῖς ὡς 

; ἀληϑῶς εὐτυχέσιν ὑπάρχει" ὁ δὲ λόγος καὶ ἡ, διδαχὴ μή 

ποτ᾿ οὐκ ἐν ἅπασιν ἰσχύει, ἀλλὰ δεῖ προδιειργάσϑαι τοῖς 

ἔϑεσι τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ 

μισεῖν, ὥσπερ: γῆν τὴν ϑρέψουσαν τὸ σπέρμα. οὐ “γὰρ ἂν 
ἀκούσειεν λόγου ἀποτρέποντος οὐδ᾽ αὖ συνείη ὃ κατὰ πάϑοὲ 

ξῶν᾽ τὸν δ᾽ οὕτως ἔχοντα πῶς οἷόν τὲ μεταπεῖσαι; ὅλως τε 

1 φι 

ΘΦ 

2 ϑΘι 

1119, 8. πως] περ ΜΙ. [[ 4. γινοίμεϑα ΓΚΡ Μί. ἀν. { 1: 
προτρέψαι ἸΡ ΝΡ ΑΙα. Με. |,9. κατοκώχιμον ΚΡ ΑἸά. ΒΙκ. Βν. 1π 
ἰοχία, κατακώχιμον Ὁ. 6; ΜΙ. ἢ 16. ἐννοίας ΤΟ ΑἸᾷ,, ἔννοιαν. 
ς. 6. ΜΙ. ΗΒ]. ! 82. ὑπάρχειν Βτ. [| τεένος ΡῸΡ ΑἸ. 16]. Α΄. Ι 
ὡς οτῃ. Κ' ΑἸὰ., ὁ. 6, 84, ΗΘ]. | 24. ἐσχύῃ τὰρ. Βα8.5 ΒΚ. Βγ.) 
ἐνισχύη Μὴ ΟὉ {| δεῖ Γ΄ ΜΡ, δέει τ, δέῃ ο. ἃ. ΒΚ, Ηγ. 28. ἤϑεσι 
ΤΡ ΑἸᾷ.; ἔϑεσι ὁ. ο. ΗΒ]. Ἰ121. ἂν τ ὧν Ι μολαψ, 1» ΑἸά., συνέη: 
σιν Ν᾽, ̓ συνίοι Οοτδο8. 
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8. οὐ δοκεῖ λόγῳ ὑπείκειν γὸ πάϑος ἀλλὰ βίᾳ. δεῖ δὴ τὸ ἦϑος 

 φροῦπάρχειν πὼς οἰκεῖον τῆς ἀρετῆς, στέργον τὸ καλὸν καὶ 80 
δυσχεραῖνον τὸ αἰσχρόν. ἐκ νέου δ᾽ ἀγωγῆς ὀρϑῆς τυχεῖν 
πρὸς ἀρετὴν χαλεπὸν μὴ ὑπὸ τοιούτοις τραφέντα νόμοις" τὸ 
γὰρ σωφρόνως καὶ καρτερικῶς ξῆν οὐχ ἡδὺ τοῖς πολλοῖς; 
ἄλλως τε καὶ νέοις. διὸ νόμοις δεῖ τετάχϑαι τὴν τροφὴν 
χαὶ τὰ ἐπιτηδεύματα οὐκ ἔσται γὰρ λυπηρὰ συνήϑη γινό- 36 

9 μενα. οὐχ ἱκανὸν δ᾽ ἴσως νέους ὄντας τροφῆς καὶ ἐπιμελείας τι80α 

τυχεῖν ὀρθῆς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἀνδρωϑέντας δεῖ ἐπιτηδεύειν 
αὐτὰ καὶ ἐθίζεσθαι. καὶ περὶ ταῦτα δεοίμεϑ᾽ ἂν νόμων, 
χαὶ ὅλως δὴ περὶ πάντα τὸν βίον" οἵ γὰρ πολλοὶ ἀνάγκῃ 

τὸ μᾶλλον ἢ λόγῳ πειϑαρχοῦσιν καὶ ξημίαις ἢ τῷ καλῷ. διόπερ 5 
οἴονταί τινες τοὺς νομοϑετοῦντας δεῖν μὲν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν 
ἀρετὴν καὶ προτρέπεσθαι τοῦ καλοῦ χάριν, ὡς ἐπακουσομένων 
τῶν ἐπιεικῶς τοῖς ἔϑεσι προηγμένων, ἀπενϑοῦσι δὲ καὶ ἀφυε- 
στέροις οὖσιν κολάσεις [τε] καὶ τιμωρίας ἐπιτυϑέναι, τοὺς δ᾽ ἀνιά- 
τους ὅλως ἐξορίξειν᾽ τὸν μὲν γὰρ ἐπιεικῆ καὶ πρὸς τὸ καλὸν τὸ 
ξῶντα τῷ λόγῳ πενϑαρχήσειν. τὸν δὲ φαῦλον ἡδονῆς ὀρε- 
γόμενον λύπῃ κολάξεσϑαι ὥσπερ ὑποζύγιον. διὸ καί φασι 
δεῖν τοιαύτας γίνεσϑαι τὰς λύπας οἱ μάλιστ᾽ ἐναντιοῦνται 

1 ταῖς ἀγαπωμέναις ἡδοναῖς. --- εἰ δ᾽ οὖν, καϑάπερ εἴρηται, τὸν 
“ἐσόμενον ἀγαϑὸν τραφῆναι καλῶς δεῖ καὶ ἐθισϑῆναι, εἶϑ᾽ 
οὕτως ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσι ξῆν καὶ μήτ᾽ ἄκοντα μήϑ᾽ 
ἑκόντα πράττειν τὰ φαῦλα, ταῦτα δὲ γίνοιτ᾽ ἂν βιουμέ- 

3 νοῖς χατά τινὰ νοῦν καὶ τάξιν ὀρθήν, ἔχουσαν ἰσχύν" ἡ μὲν 
οὖν πατρικὴ πρόσταξις οὐκ ἔχει τὸ ἰσχυρὸν οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον, 

29. ἔϑος Η6]., ἦϑος ο. ο. ΜΊ. [ 86. γενόμενα ΟΥ ΑἸᾺ. Ηβ]. ἢ 
11808, 8. αὐτὰ οοτταρύαμι 6888 βαβρίοαξαν τ. ἢ ἂν οπι. ΓΙ ἢ 
ἴ. ἐπακουσομένοις ΜΡ, ὑπακουσομένων ΟΡ ΑΙΑ. ΒΚ. Εν. ἢ 8. 
ἐπιεικῶν 750» Ἠδ8]. Αν. [[ προηγμένων ΚΡ Ηδ]., προηγμένοις 
ΜΡ, προηγουμένοις Γ' οὐ Ῥτ. Ῥατ. 1417, προηγουμένως ΤῦῸν 
ΑΙΑ. οὐ οουν. Ῥασ. 1417 [[| 9, τε ΓΉΣ ΝΡ ΒΚ. Βγ., οὔβ. Π Α]ά. 
ΗΘ]. | ἐπιτιϑεμένους ΜΡ, ἐπιτυϑέμεναι ΟΡ, ἐπιτιϑέναι ο. ο. ΗδεΙ. 
Ατ΄ {Π 10. καὶ οι. Π’, ὁ. ὁ. δαᾷ. Η6]. Ατ. ἢ 17. δὴ Ατ΄ (816) ἢ 
19. οὐδὲ Γ' ΑἸά., οὔτε δὴ Τ'», οὐδὲ δὴ ο. ὁ. ΗΕ ΝΡ. 

ΑΒιβτ, ἘΠῚ. Νίο. 10 

μ᾿ οι 



242 Κ. 10. 1180, 20 --- 1180}, 10. 
Ἷ 

30 οὐδὲ δὴ ὅλως ἡ ἑνὸς ἀνδρός, μὴ βασιλέως ὄντος ἤ τινος τοιού- 
του, ὃ δὲ νόμος ἀναγκαστικὴν ἔχει δύναμιν, λόγος ὧν ἀπό 
τινος φρονήσεως καὶ νοῦ. καὶ τῶν μὲν ἀνθρώπων ἐχϑαίρουσι 
τοὺς ἐναντιουμένους ταῖς ὁρμαῖς, κἂν ὀρθῶς αὐτὸ δρῶσιν᾽ ὃ δὲ 
νόμος οὐκ ἔστιν ἐπαχϑὴς τάττων τὸ ἐπιεικές. ἐν μόνῃ δὲ τῇ: 

36 “ακεδαιμονίων πόλει μετ᾽ ὀλίγων ὃ νομοϑέτης ἐπιμέλειαν 
δοκεῖ πεποιῆσϑαι τροφῆς τε καὶ ἐπιτηδευμάτων" ἐν δὲ ταῖς 

πλείσταις τῶν πόλεων ἐξημέληται περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ξῇ 
ἕκαστος ὡς βούλεται, κυκλωπικῶς ϑεμιστεύων παίδων ἠδ᾽ 
ἀλόχου. κράτιστον μὲν οὖν τὸ γίνεσϑαι κοινὴν ἐπιμέλειαν καὶ 1 

Ὁ ὀρθήν τω δρᾶν, αὐ δύνεόϑθάϊ." κὐίνῃ΄ 5» ἐειμλουμένων 
ἑκάστῳ δόξειεν ἂν προσήκειν τὸϊς σφετέροις τέκνοις καὶ φί- 
λοις εἰς ἀρετὴν συμβάλλεσϑαι, ἢ προαιρεῖσϑαί γε. μάλιστα 
δ᾽ ἂν τοῦτο δύνασϑαι δόξειεν ἐκ τῶν εἰρημένων νομοϑετικὸς 
γενόμενος" αἵ μὲν γὰρ κοιναὶ ἐπιμέλειαι δῆλον ὅτι διὰ νό- 

86 μῶν γένονται, ἐπιεικεῖς δὲ αἵ διὰ τῶν σπουδαίων. γεγραμ- 
πον μένων δ᾽ ἢ. ἀγράφων, οὐδὲν ἂν δόξειε διαφέρειν, οὐδὲ δι’ ὧν 

εἷς ἢ πολλοὶ παιδευϑήσονται, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐπὶ μουσικῆς καὶ 
γυμναστικῆς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων. ὥσπερ γὰρ ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἐνισχύει τὰ νόμιμα καὶ τὰ ἔϑη, οὕτως καὶ ἐν 

5 οἰκίαις οἵ πατρικοὶ λόγοι καὶ τὰ ἔϑη., καὶ ἔτι μᾶλλον διὰ 
τὴν συγγένειαν καὶ τὰς εὐεργεσίας" προὐπάρχουσι γὰρ στέρ- 
γοντες καὶ εὐπειϑεῖς τῇ φύσει. ἔτι δὲ καὶ διαφέρουσιν αἱ 1 
καϑ᾽ ἕκαστον παιδεῖαι τῶν κοινῶν, ὥσπερ ἐπ᾽ ἰατρικῆς" κα- 
ϑόλου μὲν γὰρ τῷ πυρέττοντι συμφέρει ἡσυχία καὶ ἀσιτία, 

10 τινὶ δ᾽ ἴσως οὔ, ὅ τε πυκτικὸς ἴσως οὐ πᾶσι τὴν αὐτὴν μάχην 

22. ἐχϑαίρουσι ΚΡ Ηδθ]., ἐχϑραίνουσι 6. ὁ. ΜΙ. [ 39. τὸ οἴ. 
ΠΡΟΡ, 9. ο. 244. Ηδβ]. [[| γίνεσϑαι Ηδβ]. Α14., γίγνεσθαι Τι ΒΚ:} 
Ἐχ., γενέσϑαι ΠΊΟΡ || 32. μᾶλλον Π' ἡ ||88. δύνασϑαι ο. ο. ΜΙ. 
Η6]. Αὐ. οὐ τὸ. ΚΡ, τιμᾶσϑαι ργ. ΚΡ, οἵα. ΟΡ ἢ 1180}, 1. δὲ 
Ηθ]., καὶ ΑἸᾶ., οι. ΚΡ ἢ 4. ἔϑη Μὺυ ΑΙά. ΜΙ. Ηοϊ., ἤϑη ΚΡῚ 
ΟΥ | ὅ. ἤϑη ΤῦῸ» Ηδ6]. [| 1. καὶ ρῬοβὺ δὲ οἵα. ΜΡῸΡ {{8. ἑατρικῆς 
{καὶ γυμναστικῆς) οἷ. οτδθβ [[9. ἡσυχία καὶ ἀσιτία ΠὶΟ ΜΊ,, 
ἀσιτία καὶ ἡσυχία Π5 Ἠδβ]. ΑΥ. {[|10., μάχην] ἀνάγκην βοο!ρου. 
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αΣ) 

περιτέϑησιν. ἐξακριβοῦσϑαι δὴ δόξειεν ἂν μᾶλλον τὸ καϑ᾽ ἕκα- 
στον ἰδίας τῆς ἐπιμελείας γινομένης" μᾶλλον γὰρ τοῦ προσφόφου 
τυγχάνει ἕκαστος. ἀλλ᾽ ἐπιμεληϑείη μὲν (ἂν) ἄ ἄριστα καϑ' ἕν καὶ 
ἰατρὸς καὶ γυμναστὴς καὶ πᾶς ἄλλος ὁ τὸ καϑόλου εἰδώς. ὅτι 

πᾶσιν ἢ τοῖς τοιοῖσδε" τοῦ κοινοῦ γὰρ αἱ ἐπιστῆμαι λέγονταί τε τ 
τ καὶ εἰσίν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἕνός τινος οὐδὲν ἴσως κωλύει καλῶς 

ἐπιμεληϑῆναι καὶ ἀνεπιστήμονα ὄντα, τεϑεαμένον δ᾽ ἀκριβῶς 
τὰ συμβαίνοντα ἐφ᾽ ἑκάστῳ δι᾿ ἐμπειρίαν, καϑάπερ καὶ ἰατροὶ 
ἕνιοι δοκοῦσιν ἑαυτῶν ἄριστοι εἶναι, ἑτέρῳ οὐδὲν ἂν δυνάμενοι 
ἐπαρκέσαι. οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἴσως τῷ γε βουλομένῳ τεχνικῷ γε- 30 
νέσϑαι καὶ ϑεωρητικῷ ἐπὶ τὸ καϑόλου βαδιστέον εἶναι δόξειεν 

᾿ς ἄν, κἀκεῖνο γνωριστέον ὡς ἐνδέχεται" εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦϑ᾽ 
αἴ αἵ ἐπιστῆμαι. τάχα δὴ καὶ τῷ βουλομένῳ δι᾽ ἐπιμελείας 

βελτίους ποιεῖν, εἴτε πολλοὺς εἶτ᾽ ὀλίγους, νομοϑετικῷ πειρατέον κε Ν 
γενέσϑαι, εἰ διὰ νόμων ἀγαϑοὶ γενοίμεϑ᾽ ἄν. ὅντινα γὰρ οὖν 36 
καὶ τὸν προτεϑέντα διαϑεῖναι καλῶς οὐκ ἔστι τοῦ τυχόντος, ἀλλ᾽ 

εἴπερ τινός. τοῦ εἰδότος. ὥσπερ ἐπὶ ἰατρικῆς καὶ τῶν λοιπῶν 
18 ὧν ἔστιν ἐπιμέλειά τις καὶ φρόνησις. --- ἄρ᾽ οὖν μετὰ τοῦτο ἐπι- 

σκεπτέον πόϑεν ἢ πῶς νομοϑετικὸς γένοιτ᾽ ἄν τις; ἢ καϑάπερ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων, παρὰ τῶν πολιτικῶν; μόριον γὰρ ἐδόκει 80 
τῆς πολιτικῆς εἶναι. ἢ οὐχ ὅμοιον φαΐνεται ἐπὶ τῆς πολιτι- 
κῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν τε καὶ δυνάμεων; ἐν μὲν 
γὰρ ταῖς ἄλλαις οἵ αὐτοὶ φαίνονται τάς τε δυνάμεις παρα- 
διδόντες καὶ ἐνεργοῦντες ἀπ᾽ αὐτῶν. οἷον ἰατροὶ γραφεῖς" 

11. δὲ ΠΞ5 Ατ., δὲ δὴ μ" ! 18. ὧν δαᾶ. ΒΚ.2 [Π| τοῦ γμοβὺ 
ἄριστα δᾶ, Ον ΑΙά. Ι ἀκϑ᾽ ΤῈ δὴ καϑόλου Ον, καϑ΄ ἕνα ΜΙ,, 
χκαϑ'᾽ ἕν δυὶ καϑ᾽ ἕνα Ηδ]. || 14. τοῦ καϑόλου (βῖ6 οἰΐδτα Ῥαγ. 
1411) οὐ τοῦ καϑένα. γαῖα Ἰθοξΐοπθβ ἃρ. ΜΊ,, καϑόλου ΚΡ, 
εὐγυΐυογϑα (--- τὰ καϑόλου ) Ατ., τὸ καϑόλου ο. 6. ΜΙ. Ηδ]. ᾿] τέ 
Κῦυ Μὶ., ὅ τι Γ', ὅτι ο. 6. Ηϑὶ. Ἰ 18. τοιοῖσ δεῖ Τ' οὐ τυ. ΚΡ, 
τοιοισδί φοττ." Κ, τοιοῖσδε ο. 6. ΜΊ, οὐ, αὖ νἱάοίαν, Ηδ6]. Αγ. Ϊ 
16. ἀλλ᾽ ΚΡ, ἀλλὰ καὶ ς. ο. Μι. Ηε]. Ατ. ΒΚ. Ι 19. ἑαυτῶν ΓᾺΕυ 
7» ΗΒΙ., ἑαυτοῖς ο. 6. ΑΥ. 28. δὴ Βγ. “ δὲ Π' ΒΚ., δ᾽ ἂν ΠΣ 
ΟΡ 21. ᾿ἰατρικῆφ] ἱππικῆς Μὶ. || 38. ταῖς ἄλλαις Π ἰ ΗΞ6]., τοῖς 
ἄλλοις ο. ο. ΒΚ. Βτ. ἢ 84. ἰατρικοὺ ΓΚΡΤ,», ἑατροὶ καὶ Ἂν, ΒΚ. 
Ἐγσ. (ἔοτβ. στϑοΐβ). ὲ 
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“ 

944 Κ. 10. 1180}, 85 -- 1181}, 2. 

86 τὰ δὲ πολιτικὰ ἐπαγγέλλονται μὲν διδάσκειν οἵ σοφισταί, 
1818 πράττει δ᾽ αὐτῶν οὐδείς, ἀλλ᾽ οἱ πολιτευόμενοι, οἱ δόξαιεν 

ἂν δυνάμει τινὶ τοῦτο πράττειν καὶ ἐμπειρίᾳ μᾶλλον ἢ δια- 
νοΐᾳ᾽ οὔτε γὰρ γράφοντες οὔτε λέγοντες περὶ τῶν τοιούτων 

[4 ᾽ 357 Ἢ ΄  Α 

φαίνονταν (καίτοε κάλλιον ἦν ἴσως ἢ λόγους δικανικούς τε 

5 καὶ δημηγορικούς), οὐδ᾽ αὖ πολιτικοὺς πεποιηκότες τοὺς σφε- 
, "Ὁ Ν "» - ᾿ . “Ὁ ΕΣ 

τέρους υἱεῖς ἢ τινας ἄλλους τῶν φίλων. εὔλογον δ᾽ ἦν, εἴπερ 

ἐδύναντο οὔτε γὰρ ταῖς πόλεσιν ἄμεινον οὐδὲν κατέλιπον 
Ν) ἭἜἝΔΔ᾽ - - ς [4 2 Ἃ -“ » 4 

ἂν. οὗϑ' αὑτοῖς ὑπάρξαι προέλοιντ᾽ ἂν μᾶλλον τῆς τοιαύτης 

δυνάμεως, οὐδὲ δὴ τοῖς φιλτάτοις. οὐ μὴν μιυιρόν γε ἔοικεν ἡ 
10 ἐμπειρία συμβάλλεσθαι" οὐδὲ γὰρ ἐγίνοντο ἂν διὰ τῆς πο- 

λιτικῆς συνηϑείας πολιτικοί᾽ διὸ τοῖς ἐφιεμένοις περὶ πολι- 

τικῆς εἰδέναι προσδεῖν ἔοικεν ἐμπειρίας. τῶν δὲ σοφιστῶν οἵ 

ἐπαγγελλόμενοι λίαν φαίνονταν πόρρω εἶναι τοῦ διδάξαι" 
χὰ Α 2. φλ -ἤ μ᾿ ι -» "» Ξ ᾽ Ἁ κ᾿ ὅλως γὰρ οὐδὲ ποῖόν τί ἐστιν ἢ περὶ ποῖα ἴσασιν᾽ οὐ γὰρ ἂν 

Α “τον -« ρ -" «1 ’Ἅ 3.9). Ἢ » 

16 τὴν αὑτὴν τῇ ῥητορικῇ οὐδὲ χείρω ἐτέϑεσαν, οὐδ᾽ ἂν ᾧοντο 
΄ Ἷ - ’ . 2 “ 

ῥάδιον εἶναι τὸ νομοθενῆσαι άβῴν ἐν ἀνογόβα τοὺς εὐδοκεμοῦντας 

τῶν νόμων" ἐκλέξασθαι γὰρ εἶναι τοὺς ἀρίστους, ὥσπερ οὐδὲ 

τὴν ἐκλογὴν οὖσαν συνέσεως καὶ τὸ κρῖναι ὀρϑῶς μέγιστον, 
ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ μουσικήν. οὗ γὰρ ἔμπειροι περὶ ἕκαστα 

940 κρένουσιν ὀρθῶς τὰ ἔργα. καὶ δι᾽ ὧν ἢ πῶς ἐπιτελεῖται συ- 
νιᾶσιν, καὶ ποῖα ποίοις ᾿συνάδει" τοῖς δ᾽ ἀπείροις. ἀγαπητὸν 

τὸ μὴ διαλανϑάνειν εἰ εὖ ἢ κακῶς" πεποίητο τὸ ἔργων, ὥσ- 

σύξρ ἐπὶ γραφῆς. οἵ δὲ νόμοι τῆς πολιτενῆς ἔργοις ἐοίκασιν" 

π8ιν πῶς οὖν ἐκ τούτων νομοϑετικὸς γένοιτ᾽ ἄν τις. ἢ τοὺς ἀρίστους 
κρέναι; οὐ γὰρ φαίνονται οὐδ᾽ ἰατρικοὶ ἐκ τῶν συγγραμμά- : 

1181, 8. γὰρ 5800]. ϑοαΠροΣ 1. ἠδύναντο ΤῦΜ, ἐδύναντο 
6. ὁ. ΗδΙ. Ϊ 10. οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνοντο Τ', ἐγίγνοντο γὰρ ἂν Τῦ 
ΟΡ, γίγνονται γὰρ Ραγ. 1411 Ηδ6]. ὁ | πολιτικῆς οἵα. ὃ ΑΥ,, ἀ8]. 
το, ΚΡ, ὁ. ὁ. 86. ΜΙ. Ηδ8]. [ 11. μᾶλλον Ῥοϑῦ συνηθείας, δα, 
Π530» Μι. Ηδθ]. Αυ. οὐ το. Κ [ 18. τοῦ Π', τὸ ὁ. ο. ΗδϑΙ. Ατὶ οὗ 
τος ΚΡ {᾿ 20. συνίσασιν 1, ἃ δεῖ συνίσασι ᾿Δ14., συνίασιν ἃ δεῖ 
Οὗ, οὖ 8ἷ. ἃ δεῖ Ῥοδῦ συνιᾶσιν δαὰ, οὔατα Γ΄ Ὶ λ2. τὸ οπι. Π' Ι 
εἰ ο. ο. ΜΙ. ΑΥ., ἡ γυ. ΚΡ, ἢ Γ' οὐ οουν.3 ΚΡ || 28. τῆς πολιτικῆς 
Ῥκ. Κῦ, τοῖς ρα, ἐΑ ΡΟ ΟΣ ο. ὁ. ΜΙ. Ατ. οὖ το, 

: 

Γ 
: 

Γ 



πο μων, χα ἀμ πδοοια σα Διών 

υ 

δνν νι τὐλς- α΄.-Ε εκ Ζζαλκάς 222 ο7 {Ξε αξεο εις. 

: 





ἕῳ 

Κ. 10. 1181}, 8 --- 1181}, 938. 245 

τῶν γίνεσϑαι. καίτοι πειρῶνταί γε λέγειν οὐ μόνον τὰ ϑερα- 
΄ 3 Α ᾿ ς - ΠῚ ᾿ Φ »-» ΄ 

πεύματα. ἀλλὰ καὶ ὡς ἰαϑεῖεν ἂν καὶ ὡς δεῖ ϑεραπεύειν 
ἑκάστους. διελόμενοι τὰς ἕξεις. ταῦτα δὲ τοῖς μὲν ἐμπείροις 5 
3 ; - -" 2 2 ΄ τι - »» 

ὠφέλιμα εἶναι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἀνεπιστήμοσιν ἀχρεῖα. ἴσως 
3: » » - - 

οὖν καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν πολιτειῶν αἵ συναγωγαὶ τοῖς 
μὲν δυναμένοις ϑεωρῆσαι καὶ κρῖναι τί καλῶς ἢ τοὐναντίον 
καὶ ποῖα ποίοις ἁρμόττει εὔχρηστ᾽ ἂν εἴῃ" τοῖς δ᾽ ἄνευ 

ἕξεως τὰ τοιαῦτα διεξιοῦσιν τὸ μὲν κρίνειν καλῶς οὐκ ἂν τὸ 

ὑπάρχοι, εἰ μὴ ἄρα αὐτόματον, εὐσυνετώτεροι δ᾽ εἰς ταῦτα 

τάχ᾽ ἂν γένοιντο. 
Ξ- » - 

᾿ [παραλιπόντων οὖν τῶν προτέρων ἀνερεύνητον τὸ περὶ τῆς 

νομοϑεσίας, αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι μᾶλλον βέλτιον ἴσως, καὶ 
δ᾿ ᾿ " [χέ ΄ ς τ ὌΘΌΨΥΨ [ ὅλως δὴ περὶ πολιτείας. ὅπως εἰς δύναμιν ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα τ 

φιλοσοφία τελειωϑῇ. πρῶτον μὲν οὖν εἴ τι κατὰ μέρος εἴρηται 
“- Φ᾿ῶΝ - , - " τς χαλῶς ὑπὸ «τῶν τ δουθν ας πειραϑῶμεν ἐπελϑεῖν, εἶτα ἐκ 

Ὑν σεζ δες Ζξοιὶ “Ὁ. ἕ 

“τῶν. συνηγμένων πολιτειῶν ϑεωρῆσαι τὰ ποῖα σῴζει καὶ φϑείρει 

τὰς πόλεις καὶ τὰ ποῖα ἑκάστας τῶν πολιτειῶν. καὶ διὰ τίνας 

αἰτίας αἱ μὲν καλῶς οἷ δὲ τοὐναντίον πολιτεύονται" ϑεωρηϑέν- 30 

τῶν γὰρ τούτων τάχ᾽ ἂν μᾶλλον συνίδοιμεν καὶ ποία πολιτεία 
ἀρίστη; καὶ πῶς ἕκάστη ταχϑεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔϑεσι χρω- 
μένη. λέγωμεν οὖν ἀρξάμενοι.) 

1181}, 18. παραλιπόντων --- 38, ἀρξάμενοι 566]. Β'ΟΒΙΟΒΒΟΥ 
ἴπ ἔγ818]. ῬΟΠ Ἰοογατα (Πα 6ο. οὐ 105. ΜΩΟΟΧΟΥ ΠῚ 1. ρΡ. 18, 
οὗ, ϑαβθιη. Αγῖβύ. Ῥο!ύ, συίθομ. τ. ἀθαύβοι 1. Ρ. 11 βααᾳ. ἢ 16. δὴ 
οτὰ. ΠῚ ΟΡ ἢ ἀνθρώπεια Π', ἀνθρώπινα ο. ς. ΗΒ]. 



ΑΌΘΕΝΌΑ ἘΤ᾿ ΟΟΒΒΙΘΈΝΘΑ. 

1094, 19. 1. ἔστι [ 1090, 84 -- Ὁ, ὅ. Σἀπορήσειε --- ἐφημέ- 
ρου ἢ, αὐδ8 Ἰορὶῦ ἴῶτὰ Εαἄθτηυβ 1218 8, 8 --- 1ὅ, 5 ΘΥ 5018 510 ΤᾺ 6 1108 
ααδὰ ὉΠΟῚΒ ΟἸΓΟΌΤΩΒΟΥ  ΒΊΒΒΘΙ: υἱἀθηΐαν οπΐτη ἃ 1080 Ρούιϑ 
Αὐϊϑίούθὶθ δὰ υ. 10 βα. 1π τηϑυρῚ 6 6586 δαϊθοίδ [| Ὁ, 28. 1. ψιμυ- 
ϑέῳ οὐ δᾶᾶθ: ψιμυϑέων ΚΌΝΡ ΑἸὰ., ψιμμιϑίῳ ΜΡ', ψιμμυϑέῳ ὁ. ο. 
ΗΘΙ. ΒΚ. Εν. |[ 1097}, 1. αὐτὴν ΚΡ, αὑτὴν ΑἸὰ, ΒΙκ.: Πγ. {{11008, 
6. εὐσθενοῦντα ΚΡ, εὐθυνοῦντα Ηδ, εὐθηνοῦντα ο6. ο. Ἐπι. ΗΒΙ. [} 
Ῥ, 16. τιμέαι οοττ." ΚΡ (οὐχ. το.), οἵη. τυ. ΚΡ! 1102}, 16. ᾿πὔθυ- 
φασρο: ἐπαινοῦμεν" ὀρϑῶς ἢ! 11. 1. ὃ {{{ῤ110ὅ, 82. ἐὰν καὶ] καὶ 
ἂν ΚΡ {{ 1108, 2. ἴῃ ποΐω 1. ἡ μὲν ὅτι ἐστὶν (ν οτδ5.) ΚΡ | Ὁ, 28. 

Ῥτὸ ὁ 1. ὁ {{{ 1118, 9. ῥγὸ ἃ 1. ἃ {Ὁ, 12. τοῦτο --- εἶναν ἴοτγύ. 86- 
οΙυᾶοπᾶδ 6886 οἱ. βαβθιῃ. [11148,, 34. ἧς] ἡ Ῥ»τ. ΚΡ, ἢ οουτ." ΚΡ 
Ῥ, 21. ἴῃ πού ῥιῸ ἔστιν 1. ἐστὶν ἢ 1116 8, 28 54. ὨΘΒΟΙΟ 8) Υϑοῦϊα8 
Βγ. 516 σϑυύθα αἰβύϊρτυαῦ: γένεται (δι᾿ αἰδῶ γάρ) καὶ διὰ καλοῦ 
ὄρεξιν (τιμῆς γάρ) καὶ φυγὴν ὀνείδους [|1117}, 29. 1. φιλομαϑίέα 
εὐ δᾶάθ: φιλομαϑία ΚΡ, φιλομάϑεια ο. ο. δ]. ΒΚ. Ἔν. {1118}, 
9Ἷ. καὶ ἢ ὡς οοττ." ΚΡ, καὶ ἡ ὡς ργ. ΚΡ || 1122}. 18. ἐν μεγέϑει 
8601. ϑοθ!ρον ἢ 1128, 10. καὶ ροϑὺ τάφῳ 560]. ϑ'οΑΠροΥ ἢ ἔτι 
ΘΟΔΠΡΟΥ ἢ 1124, 20. 1. τὰ {{| 1128}, 8. περὶ τὴν ἡδονὴν 560]. 
ΒΟΔΙΠΡῸΥ (μ816) [[ 1180}, 28. προσταττόμενά Ἰϑοούϊοπθοηι ἔογύδβδθ 
τουδηᾶδπηι 6886, 8ὶ ν. 32, ὑπὸ τϑϑυϊθαδθ, ταοπϑὺ ΒΕ. | 88. ἑτέρου] 

ἑτέρῳ οἷ. ΒΥ. [[1182.ὲ,. 88. ἴῃ ποίω 1. (ἴσον. Βιαββονίαβ, (ἕν ν᾿ ἢ 
Ῥ, 18. ἢ 560], ϑοο!ρον [| 1184, 29. 1. ἀλλὰ τὶ Ὁ, 82. ἴον. κι- 
νητά, ὁμοίως δῆλον || 88. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὃ αὐτὸς ἁρμόσει. 
διορισμός ροδὺ 8ὅ. γενέσϑαι ὑτὶ. Απὐομῖτβ (Ὠοοίγ. Αὐϊϑίοῦ. ἀθ πδῦ.. 
Βοτη. Ρ. 18. 26), οὖ 8ὶ αὐἱᾷ πὰπο νἱᾶθο, ποὺ ΜαθηΒΟμΘΥῚ ὁοη-᾿ 
ἰθούστδτη, 868 μᾶποὸ ρούϊιβ τϑοίροσθ ἀθοθραια [ 118ὅα, 20. δὲ, 
οἰΐαπι Εν. {|ᾷΆδ81. τοῦ] τῶν βοδιρσον [|Ὀ, 11. 1. ἀπροβούλευτα ἢ 
1187}, 80. οἰκοδομίας ΚΡ, οἰκοδομῆς ο. ο. ΜΙ. ΗΘ]. {[1140ώ,.1.᾿ 
ὥσπερ ϑοι!ίίσου [ 20. ἔτεξε ϑοδιρον || Ὁ, 7. διΐο διὰ δαᾶθ κ᾿, 
1149}, 7. φρονεόντων ΜΡ Ἠδ]. οὐ, αὖ νἱἀούαν, Δπ. [[ 1165}, 18.. 
εἴρηται --- 16. ἔμπροσϑεν ἴδται 560]. ατγδπίϊαβ ᾿ 1101, 11. πάσῃ, 
οἱ. Βχ. {[11108,,. 24. ἐν --- 2ὅ. φανερώτερον Βθοϊπάθπηᾶδ 6888 ἴδηι, 
αἱ. ατϑπίϊαβ {1118 Ὁ, 831. ἰπίϑυραηρθ: ἄλλων. --- ἐμφανέζξειν [᾿ 
Ἰ1118, 9. 50.106 οὐκ ἄρ᾽ οὐ ἡψὴ δ ποίϑιι Β8πη0: οὐκ ἄρ᾽ ϑαβθιη,, 
οὐ γὰρ ΓΠ ΑἸὰ. Ατ. Η6]. ΒΚ. Βτ. 



-,,αῳενύζεκε ἀ ες. ἡμεβάρ. 

6 «θξ κα γνισιε αἰ κι ζεστα τὶ ἔσε-α ἐρίων απὸ αττς 
«τια. ἑοὡὐκδσικδ, ας “(0.726 “ζΟ.:“ὅώρι. ζυενι -- 

᾿ ᾿ϑηρόνστον ἐεπξτότοῦνι 
-(ἷα κφίεσι σσικ. ἄ σους. ττό - 

, δι : : " Ζάσεεςζεκ- 

ἘΡΞΕΖΕΣΞΣ ΕΣ ἘΞ Σ ΤΟΣ ΕΣ τς ν ἜΘΟΣ ' ὅ 

πο έΠἕοτπττ τ πα ξδαεοο 

Ἀρδι ὐν μὰν οὐ. ἀν“ ὐννμὰω μνν νονν 



Ζίξε εσικεεγζεσεο φοσσα πὸς ξοιαΖ. 

, “ΦΞσιπρκκ γον γα. ὁ γ “2. σίεεξζεεακ ζω ἐζῴ. ζξῳ τείλος τέλεεογ- 

ΕΣ ΣΕ ἢ θρᾳ ν σιν “εις ΞΖ.) 
ἄρράξε ζ “εἰ Ζέλκ. Σε- Δ ἐσοτοες,α ἐζα-ζειι͵ ἔτεος 

ΨᾺ ὗς 9 τέλετὸν. (}) 

,. α΄.Ζε.,...2 Ἰνιεεα ὅς. «ὕταρ κες (9) 

Φς γα λοδ δὰ κα κυ Ἔργον ἐξ τεκαος 
᾿ θά ἔργον Δο α, κασζεσει «ζ αεχονσεαΖ 2 2. 

. φς πικεοαξ σστιεζεὺνς, 5:1. “Ὁ αοὸ α-οζικΖις, “πῶ οτάκα. 

. ζα. τιυιοκα ἃ κοί ΖΖοι ἐδ--- είς Ζεστο ἐσ ξστιις 

: ὥδεεκσκ αΖο οΞΖξἄο “«“.͵ζειιεα Ζ πρρλ ει τὐρνοονὴν εκ ἐμ τῶν 

ψψυχη ΌΣΩΣ λογος ΟΣ 

Ὑυχη, κόυεζεσζε κ. φῆρ ὀῆανν ανεμσῆσεν νὴ νὰ πον. 
 ς βὝΣ ΕΣ περ τθανι γηδε “Ζ.-«.  ««-( οεοζξσει, 

᾿ νον μος ἐςξειολν μεῖς ἌφΥφν φυσοο 

π 5..---“πρεσα ζει ἐῶ “πρκ.“ἐτ' κ τ, τες 

“««ἐὔεσοέεεεεα, α΄3τ:πσικΖ : Ἂν ΠΤ, 
Σ : οὖσ, εὐσ΄εσί. Ἐςσαὶ «ὐοζο- ζςζ4πε -ἐ-- ππριφιξθναν, 
ἀν τ τος γι τί, ον ωλκς ὡμτὰζ, οὐκ 
αι. “- . ὦ» «)»νιατήέεα 

Ἄγευ ἀόγν απ λοα Τα, Ἀογον “Οοεοζκ, ὕω Ζζῷ εὐφνη:κ 
σεο ων, ω-δζ ας πῆτε ο(ε αἰγαεα έέοιο Ἄεατζονιυκζ, κα 

ζοῳ ὄνευ Ἃ σγσο) Ζέκρι ΟΣ ἘΣ 
φεζ. ὥοξζε ζίως υσεκο “π «(ἕξεις “μετὰ Ἁιάγρυ λυ " 

τρκδς ὅς ἀαώεουδενως ΑΚ «τὰς λογσν '«ἰι ἐες-- 
Ϊ ἐσισία ἐεδε ἐς εζά ἃ. δε τ εξιςοέ, «τὰ ἈοΎ ον “ἐσεξξξ. 

“: 6 ογέ κ᾿ δες ζι. Φοιιοσς- 



᾿ 

ΙΝΡΕΧ. ἢ 
ἀβέβαιος 11259. 
ἀβλαβεῖς ἡδοναί 184) 4. 
ἀγαϑὸς δραμεῖν 1065 20. ἀγα- 

ϑοὶ πῶς γίνονται-119Ὁ 20 5αα. 
1800 26. τὸ ἀγαϑόν 968 19. 
ΒΦ. 56, δῦ 21. 118» 33. 
ἰσαχῶς τῷ ὄντι, ἐν πάσαις 
κατηγορίαις 905 28 5αα. καὶ 
τὸ εὖ 910 21. τὸ ἀγαϑόν ορν. 
τὸ φαινόμενον ἀγαϑόν 1188 
1ὅ 5αα. τὸ κατ ἀλήϑειαν 
ἀγαϑόν 1140. τὸ κυρίως 
ἀγαϑόν 1440 1. τὸ ἀγαϑόν 
--- εὐδαιμονία 945 8. 90} 14. 
90. 98521. 1010 80. 1728 28. 
»Ὸ; 14. 26. 81..38. 1188 29. 
1145 9, οἵ 910 27. τὸ πρακτὸν 
ἀγαϑόν Ξε εὐδαιμονία 9152. 
τὸ ἄριστον - εὐδαιμονία 
975 98 099, 1569Ρ 12, 22. Φῦ. 
168» 1. 12 86. 36. τὸ ἀγα- 
ϑὸν καὶ τὸ ἄριστον 945 22. 
τὸ βέλτιστον 1469 51. τὸ τέ- 
λειον ἀγαϑόν 91} 1 5α. 
ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ΦΩΣ 
ϑῶν 9ὕ5 16. τὸ ἀνθρώπινον 
ἀγαθόν 940 1. 1028 14 838. 
141} 8. ἀγαϑὸν καϑ' αὑτό, 
αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτό, αὐτὸ τἀγα- 
ϑόν --- ῬΙαἰουΐβ ἰάθα Ὀοπὶ 
965 27. 96} 833. 9159. τὸ ἄρι- 
στον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 1418 
32. τὰ ἀγαϑὰ τὰ μὲν καϑ' 

Ἔ 948. 99} -- 

αὑτὰ (τέλη) ϑάτερα δὲ διὰ 
ταῦτα 96" 18 5Ξαᾳ. οἴ. 90» 
16 5ᾳα. τὸ ἀγαϑὸν τὸ μὲν 
ἁπλῶς τὸ δὲ τινί 1620 21. 
οἵ, 918. 3. 1390 2 5αᾳ. 166» 
21 844. 1565 14. "18. ἕκά- 
στῆς πράξεως καὶ τέχνης 
τἀγαθόν 91518. οὗ 9451 5α. 
τὰ ἐχτὸς ἀγαϑὰ καὶ τῆς τύ- 
χῆς, τὰ περὶ ψυχήν, τὰ περὶ 
σῶμα 985 18 5αα. 168" 11 5α. 
οὗ 1645 16. φίλος μέγιστον τῶν 
ἐκτὸς ἀγαθῶν 1690 956. ἴχῆτηο 
τιμή 18401. τὰ (ἐκτὸς) ἀγαϑὰ 
ἁπλῶς μὲν ἀγαϑὰ τινὶ δ᾽ οὐκ 
ἀεί 19290.2 Β6ᾳ. τὰ περιμά- 
χητα ἀγαϑά 168» 19. 109521. 
τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ μὲν ἐνέργεια 
τὸ δ᾽ ἕξις 152» 88. πρακτὰ 
καὶ κτητὰ ἀγαϑά 95 10. 915 
1, 1410 12 βαα. οἵ. 96} 84. 
φυσικὸν ἀγαϑόν (Ὁ) 1788 4. 
ἀλλότριον 1803 8, 184} ὅ͵ 

᾿4γάϑων 1890 9, 1408 19, 
ἄγαλμα 11ὅ58 26. ἀγαλματοποιός 

917 28. 
᾿Δγαμέμνων 1018 14, 
ἄγευστος ἡδονῆς εἰλικρινοῦς 

καὶ ἐλευϑερίου 1160 19 5α. 
τοῦ καλοῦ 1790 16 5α. 

ἄγνοια, ἀγνοεῖν γ. ἀκούσιον. 
ἀγοραῖος 1088 21, 1602" 360. 
ἄγραφος ν. δέκαιον. νόμος. 

1094 --- 1099 1008 --- 1810 -- 11008 --- 1181, 
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ἄγριος 1285 9, νὼ ἄγριος αἷξ 
1188 22. 

ἀγροικία, ἀγροῖκος (ἄγροικος) 
1045 24, 1088 96. 1561} 14, 

ἀγυμνασία 1145 24, 
ἀγχίνοια 142 ὅ. 
ἀγωγή 1105 81, 
ἀγωνία 1145 8, ἀγωνιξόμενοι, 

995 ὅ, 175» 12. ἀγωνισταί 
166} 8ὅ. 1678 91. 

ἀδεής 1188 88, 
ἄδεια 182} 18, 
ἀδέκαστος 109} 8. 
ἀδελφικὴ φιλία 1015 6, ἢ 88. 

1625 10. 
ἀδέσποτοι οἰκήσεις 1618 ἢ. 
ἀδικεῖν, ἀδίκημα, ἀδικία, ἄδι- 

χοὸς 1145 ὅ. 12 βαᾶ. 14ὸν 18. 
22. 1603 6. 1615 10, 1625 117. 
ἄδικος καὶ ἀδικῶν, ἀτύχημα 
ἁμάρτημα ἀδικία 1845 10 -- 
28. 82 86. 1885 9--1868 9. 
εἰ ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι 
1805 10 ---Ῥ 12, εἰ ἔστιν αὗ- 
τὸν ἀδικεῖν 186} 10 --- 3ὅ. 
1885 4--27. " ὁ---18, πότε- 
ρον ὃ νείμας ἀδικεὶ ἣ ὁ ἔχων 
180) 145. 26 --- 1815 4. φαυ- 
λότερον τὸ ἀδικεῦν τοῦ ἀδι- 
κεῖσθαι 1848 12 5βα. 1888 28 
--ῦ δ. γτϑθίογθα γν. δικαιο- 
σύνη 

ἐδολέσγης 117} 88. 
ἀδοξία 1168 10. 128" 12. 
ἀδυναμία 121Ρ.14. 
ἀϑανασία 1110 ῶ5. ἀϑανατί- 

ξειν 11πὺ 88. 
᾿ἀϑηναῖοι 1240 17. 
ἀϑλητής 1110 94. 410Ρ.19͵ 
ἀϑλοϑέτης 95}.1, 
αἰδήμων, αἰδώς 1088 80 866. 

1108 14. 1108 28 βαᾳ. 128 
10---38. 179} 11. 

ἀΐδιος 960 8. 111} 82, 1195 21. 
1890 28 566. 

αἰκία 1818 8, 
αἷμα 1160 29. 1601Ὁ 82. 
αἵρεσις 104} 8. αἱρέσεις καὶ 

φυγαί 1040 805αᾳ. αἵρεῖσϑαι 
καὶ φεύγειν 100} 6.118} 1 5α. 
116211 5η6.172Ὁ 1954.178519. 

αἰσϑάνεσϑαι, αἴσϑησις ἰαά!- 
Οἰὰπι ΟὟΠ βθηβαστη ὈΘΙ1Ὸ6- 
Ῥύϊομβ οοπαπούαϊη γ6] ΒΘηΒ8 
ΤΩΟΥΔ}18 980 8, 1090 98, 1188 1. 
1208 6. "4, 1428 96 5αα. 148Ὁ 
ὄ. 1415 20, 1498 85. 1601" 26 
(εἴ. ὄμμα. ὁρᾶν). αἰσϑανό- 
μεϑα ὅτι αἰσϑανόμεϑα 1105 
29 86α. ,αἰσϑάνεσϑαι αὑτοῦ 
ἀγαϑοῦ ὄ ὄντος 110} 9, αἴσϑη- 
σις οἵχ αἰσϑανόμεϑα ὅτι τὸ 
ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἔσχα- 
τον τρίγωνον 1428 27 5866. 
αἰσϑάνεσϑαι τῶν ἐκτὸς μό- 
νον 1798 16, αἴσϑησις νοῦς 

᾿ ὄρεξις 1898 18, αἴσϑησις καὶ 
αἰσϑητόν 1140 14 βαᾳ. αἵ- 
σϑησις ἢ, (καὶ) νόησις 1108 
10 βαα. τῇ αἰσϑήσει ξῆν 1495 
10. -- αἰσθητικὴ ἐπιστήμη 
1410 17. 

αἰσχροκέρδεια 1225 2. αἰσχρο- 
κερδής 1225 8. 12, 

αἰσχρολογία 1285 28, 
αἰσχροπραγεῖν 1205 1. 
Αἰσχύλος 1115 10. 
αἰσχύνη 1280 21 58ᾳ. αἰσχυν- 

τηλός 128} 19 5α. 
αἰτητικός 1205 88. 
αἴτια φύσις ἀνάγκη τύχη νοῦς 

1125 81 βαᾷᾳ. τὸ πρῶτον αἷ- 
τιον ἐν τῇ εὑρέσει ἔσχατον 
1190 19, 

αἰφνέδιοι φόβοι 1178 18, 
ἀκινησία 1640 27. 
ἀκολασία, ἀκόλαστος .108Ρ 19. 

1043 28. Ὁ βαα. 101} ὅ βα. 
108Ὁ 21. 1098 8 Βαα. 14 8αα. 
1148 δ, 12. 27. 1117} 28 -- 



ΕΥ̓ τι τεξ τὰ» “ οίεζξιις ..- ΚΖ. (ἐς. 3: 4,2ε. ὅπ Ἐτυ. 2:15. 

ἢ ΓΒΕ ἘΚ ΈΞΕΕΕΝ, Β ἢ πο ας εν δ, ν δος 

γ΄ τ’ π|| 0 ἐπουξικιλτα ' τ 

ΤΣ. οἐιξε ἔξει ει ῳ 5: -ξενεκοένιεαα:- ὧ». ετὰι.3.:-.».. 

| π {- «ας (α 5,7» 4κ 4 Ζείζεε αἰπξ5)-:-ὧὐ .Ξ{24. ἐπ ἐν ἐφ. 

ΓΝ ζαγν εκ ζο όξᾷ 4 (ων: ,-«. "“« Ζε σεεεεεκες, 

᾿ ἡἠ α«{Ξ“»)κεκαιια ζεσι, ζέσ):- .4τά. ὦ: φ:3. Ὁ, " 

Φιοο γα “4 Ούο γε. ως ἐσ Ἐθεστὸον (1.4) 
ἐ “ἀσερεϑ, ἐς. : 

Ἔν ἐργει«- ιχδὺ 

90 αήλεοις, “ἀκετιι αι. ἐνςε “ὐ . ἕν σαμοι σι συν - 

εχεῖςς κ9 τς ὅσεῖζε ὙΣ' δι έξζω. “»ϑτευις. 

ξ (Χ.“ε.φ).- φζς, Ὑνιστε, ο'σσεοιαζε. ω-} 
ὁετεακυ, Ἔ “ζοενερ ΟΣ ῸΣ 5 ; 

στ“ ατεὐ ζει, ξ Ἔ κι «4:46 
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Ἐγκ 15 ω-άο οε45 σὰ ΟΡΙΡΝ ἐξονς ΕΣ ΓΗ νι ζει ἀπε βοῦ ἐ α- ἄκεεεε δ 
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Ἐ 

: βρη δος ΤῊ σα πεν ες τς Σρνϑδῦ ον τῶ ϑαλρούνο, τα ὅρου οὐδ ̓ 

ὕϑωσχζα “απ γιὸ ἀρετὴ “ἡ Ζειεεεζε ((: 2). 
νὰν μὴ Ζ ζεε ΘΟ ΖΩ: ) 

ζιεσταΖ ντυτυζχιε “ἀκα ἀξέ᾿.- Δ σπτά 3 Ν Η Ἶ 

ΖΦ. ὥῶὥξφε κευ«. πέρ ον 

ὥς ΐ . ζῆ, ἐυστοζ {6 - 
νιόσιοςΖ. : Ὡς ΖΕ ἐν νε οΣ 
οι ξεεο φύσις (ϑιεέκ ο΄. τε. α.Φ52) ας “ΖΖε αάεειιτ:; 

πεν δίρθκον εἶ Ἐν αῤυκτνυλιφα 

“ο. νουιεστι ας» :- Ἐπρα γόον ὐτσνω 

Ε 

᾿ 

Ἷ 
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ν 



ΙΝΘΕΧ. 

1109} 18,.1190 81, 121} 7 5αα. 
1808 230 βα. 80. 1450 10, 146" 
20 88. 1470 28. 1488 6. 18. 
Ὁ 12.,.1495:-Ὁ, .92.. Ὁ.30. 8αα. 
1808 10. 19 8ααᾳ. Ὁ 16. 29 βαα. 
1010 81. 1625 4. 1585 84. 1848 
10.» 1ὅ. ἀκολασία --- παι- 
δικαὶ ἁμαρτίαι, 1198 84 βαα. 
οἵ, οἰΐδτα ἐγκράτεια. 

ἀκολασταίνειν 1018 19, 1148 12. 
ἀκολουϑητυκὸς τοῖς πάϑεσι 98 

4. τῇ φαντασίᾳ 160" 28, 
ἀκούσιον καὶ ἑκούσιον 109Ὁ 80 

--111} 8, 118" 8-- 1140 24, 
1140 80 5Ξ4η. 1865 19 βαᾳ. 
ἀκούσια ἢ τὰ βίᾳ (1105 1 -- 
Ὁ 11) ἢ τὰ δι᾽ ἄγνοιαν (110Ὁ 
18---1115 21) γενόμενα 11051. 
οὐ τὰ διὰ ϑυμὸν ἢ ἐπιϑυ- 
μέαν 111899. "8, 865 16 564. 

ἀκούσματα 1140 98. 
ἀκουστικός 1088 8. 
ἀκρασία, ἀκρατεύεσϑαι, ἀκρα- 

τῆς 9Ὅ5 9. 102Ὁ 14 5αᾳ. 119Ὁ 
81. 1868 82 Βαα. 142} 18 5Ξαα. 
1408 1ὅ ---τῦ2» 86. 1δ4Ὁ 82. 

ϑυμοῦ, ὀργῆς, τιμῆς, κέρ- 
δους, χρημάτων 145} 19 5α. 
1410 81 844. 1485 11. Ρ 19 54. 
1498 24 866. ἀκρασίας τὸ μὲν 
προπέτεια τὸ δ᾽ ἀσϑένεια 
1600 19 βαᾳ. οὗ 1478 10--»Ὁ 
17. 1625 18 βαᾳ. 27 5αα. 
ἀκρατῶς 114518 -- Ῥταθίοσθα 

“τ. ἐγκράτεια. νοσηματώδης. 
φυσικός. 

ἀκριβής 106Ὁ 14. 1190 1, 1418 
11. 1695 8. οἵ ἀκριβέστατοι 
1418 9. τἀκριβές 94 12 5α. 
1043, οὗ ἀκρέβεια 985 265αα. 
114Ὁ ῷ, 

ἀκριβοδίκαιος 1885 1. 
ἀκριβολογεῖσθαι 1890 19. 
ἀκριβολογέα 1990 8. 
ἀκροάματα 118" 18, 
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ἀκροατὴς τῆς πολιτικῆς 905 2. 
15. οὗ ἡ 4 βαᾳ. 179} 9. 

ἄκρος 108" 1δὅ. ὁ ἄκρος, οἵ ἄκροι 
1010 81, 1088 7, 24, 198Ὁ 
14. 1980 26. ἄκρον, ἄκρα 
1008 80. 1018 28. 1088 6 56. 
16 5ᾳ. "27. 381. 1095 7. 196Ὁ 
18. 21. 127511. 1580. 18431. 

ἀκρότης 1078 7. 
ἀκρόχολος 1208 18 βα6. 
ἀκροχειρέξεσϑαι 1145 4] 
ἄκυρος 101" 1, 

' ἀλαζονεία, ἀλαξονεύεσϑαι, ἀλα- 
ξών 1088 21 86. 115» 99, 1978 
18 --Ὁ 82. -- ἀλαξονικός 1210 
29. 

ἀλέα 1485 8, 
ἅλας συναναλῶσαι 156" 27. 
ἀλείπτης 106} 1, 
ἀλήϑεια μεσότης ἀλαζονείας καὶ 

εἰρωνείας 1088 19 5ᾳ. πρα- 
κτιχή 1895 20 Βα. ργδθύθγθα 
Υ. δόξα. 

ἀληϑεύειν 1218 19. 88. 4. 1890 
18. 1. 1418 8. 19. 1561}.90. 
1608" 18. 1609» 28, 1785 9. 

ἀληϑευτικός 1240 80, 1278 24. 
82,. ν.83, 

᾿Δλκμαίων γ. Εὐριπίδης. 
ἀλλακτικαὶ κοινωνίαι 182} 81. 
᾿Δλόπη γ. Καρκένος. 
ἀλυπία 188 81. 111} 8. ἄλυ- 

πος 1195 29. 126} 14. τὸ 
ἄλυπον 1905 20 8α. 162" 16. 
βίος ἄλυπος 1885 28. ἄλυποι 
ἡδοναί 1180 10. -- ἀλύπως 
1208 20. 

ἀμαϑής 151}.-18:.169Ὁ}.18, 
ἁμάρτημα 180012.18.187017.9ὅ. 
ἁμαρτητικός 104} 88. ἷ 
ἁμαρτία 110} 29. 116} 15, 1495 

20 βαα. ἢ 10. οἵ 1268 18 5α. 
1869 18 5αα. 

ἁμαρτωλός 1098 84. 
ἀμεταμέλητος 1605 28. 1068 29. 
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ἀμιγεῖς ἡδοναί 1188 28, 
ἀμυντικός 1208 7. 
ἀμφιδέξιος 1840 84, 
ἀμφίλογον ὀφείλημα 162} 28, 
ἀναγράφειν 988 22. 
ἀνάϑημα 122} ,30. 1285 ὅ. 
ἀναιρεῖν ἑαυτόν 106} 11 5αᾷ. 

οὗ, ἀποκτιννύναι οἱ σφάττειν. 
ἀναισϑησία 1098 4. 1195 1. ἀν- 

αέσϑητος 1048 94, 1017} 6 βαα. 
1080 91 Βα. 1148 10. 

ἀναισχυντία 1015 10. 128} 81. 
ἀναίσχυντος 1088 86. 1165 14. 

ἀναλγησία 100» 82. ἀνάλγητος 
118» 26. 

ἀναλογία 1815 81. 188Ρ1. ἀρι- 
ϑιμητική 10θ8 8ὅ 86. 18251 Βα. 
80. γεωμετρική 181» 12. 5α. 
αγημέτη. 5 συνεχής 1815. 
29 Βαα. τὸ κατ᾽ ἄνα- 
λογέαν ἤον 1885. 10 βα. 1845 
ὅ 5. ἴσον κατ᾽ ἀναλογίαν 
ῇ κατ᾽ ἀριϑμόν 1845 28. ἡ 
κατ΄ ἀναλογίαν ἀντίδοσις 
1888 6. 

ἀναλύειν 1120 20. ἀνάλυσις 
112} 28. 

ἀναμάρτητον 1658 12. 
ἀνάμνησις 1188 18. 
᾿ἀναξαγόρας 1410 8, 1795 18. 
᾿ἀναξανδρίδης 1528 22. 
ἀνάπαυσις 1210 88. 1280 8. 160Ὁ 

17. 1008 34. 170} 84 846. 
ἀναπληρεῖσϑαι 1685 2. ἄνα- 

πλήρωσις 118" 18. 178} 8 864. 
ἀναπόδεικτοι φάσεις καὶ δόξαι 

148" 12. 
᾿ἀνατολαί 1138 2. 
᾿ἀνάχαρσις 110} 838. 
ἀνδράποδον 14δὉ 26: 1775.8: 
ἀνδραποδώδης 9" 19. 1185 26. 
ῬΦ05α.12088,128521,1775 7.8. 

ἀνδρεία, ἀνδρεῖος 102} 28. 108" 
10.8ᾳ. 1048 18 βαα. 8ὅ 5866. 
Ὁ 75ᾳ. 1018 88 5βαα. 108} 1956. 

ΙΝΘΕΧ. 

28 8)ᾷα. 1098 2 5βΒαα. 8 8αα. 
11δ8 ὅ --- 1117} 29. 1878 20. 
1440 δ. 1078 20, 1178 89, 1185 
10.825. ΒῸ9, λεγόμεναι ἀν- 
δρεῖαι, πολιτική 1168 17 5αα. 
στρατιωτική 1160} 8 β6α. ϑυ- 
μοειδής 1160Ὁ 28 866. εὐελ- 
πίδων 1115 9 βαα. ἀγνοούν- 
τῶν 1115 22 βαα. 

ἀνδριαντοποιός 1415 11, 
ἀνδροφονία 101.:.91: 
ἀνδρώδης 109 17. 195 19, 

126 1. 171} 6. 
ἀνελευϑερία, ἀνελεύϑερος 1010 ΄ 

9 5αα. 1080 232 α. 119Ὁ 27 5αα. 
121} 18 5αα. 

ἀνεμπόδιστος 1688 1ὅ. ἢ 10 5α. 
ἀνεπιστήμων 180 17, 181} 6. 
ἄνεσις 160} 17. 
ἀνεψιοί 1025 1. 
ἀνϑρωπεύεσϑαι 4 7851}: 
ἀνίατος 121} 18. 1608 22. "82. 

166» 18, 1808 9. --- ἀνιάτως 
1815 29. 

ἀνόητος 1190 9, 128» 4, 11852 
ἀνοσιουργεῖν 166" ὅ. 
ἀντίδοσις γ. ἀναλογία. 
ἀντιπεπονϑός ν. δίκαιον. ἄντι- 

πεπονθότες 1δ" 88. 
ἀντιφίλησις 1688 28, 1508 8 

ἀντιφιλεῖν 1610 80. 1698 80. 
1048 4, 

ἀνώνυμος 1010 1 8α. 80. ἢ 5. 
11. 11ὅὉ 2ὅ βαᾳ. 125" 17. 21. 
26... 39. 1975 19. 14, οἵ, 126» 
109, 1315 7, 

ἀξία ν. ἴσον. 
ἀξίωμα 1115. 24. 122} 38, 1288 

ῶ,. 19. 9ὅ. 194Ὁ 19. 126} 86. 
1085 11. 

ἀξύνετος 1615 9. 
ἀοργησία, ἀόργητος 

1208 ὃ. 
ἀόριστος ξωή 1105 34. ἡδονή 

1185 16. 

1088 8, 



᾿ σεξ σεως «οὐ, Ζζο ἐεξέεεου «29 -ἀες 82; 

Ι οι πξεεον ἐν Σ᾽. γ᾽. 4.}: ὸ ε Ζζυ σε ςές “7 δέκφεςζις 

Γ “Ζ2αζιαεώ (72). ὅ. “51. 

| 2. θζεστυι ΖΖου ἐφέσει. σΖ. Ζέξε 

᾿ς ἐρνιιεῳ ζοῦν. « «αὶ ἐῤεενελνις γα ον ἀϑεώλ κα 
ΖΣ οαμουις τους λα ΕΚ 2 γι πὸ ΖΕ 

δουετ εεςξζεστιοις Ἰὰ: 
Ἵ - ΣΟ ΞΟ ; γι ἐνες ἐρμδίμίατ. 

᾿.: τ ΩΣ ΟΣ ΤΟΝ τ Ψ, τ ευζο ρς ἃς, Φπ δον 

Ἵ Ἐν ΟΥ ΑΓ. ἀξ, ὲ 
ὐὅ: ὥδεις Φοτιο ἐς ἐξεζέρου σἡ - (ὦ τι ἐξε ϑύφεα 

ὶ - ςέπος,2ε “Δ εδοίοσσα 

͵ ξενυξιο εὶς Χ...}2.} 

᾿ΠοΠὁΠΠγἔὀΟ τ οι τέρανι ιν ὶ ἔπ οι 

᾿ ὥσισο24 (Σ. 8) 

Ἔν κάγε. εἐὐδριτοσς οιε« “οί γέ ξ οὶ πτιτοιαΖυτεΖει, στ, 

ιν. γθτυτλωσ, τὸ 
᾿ππ ΟΣ ΡΣ 9 π|ὺ 



ἤα Ἐτ παέρψέρψΕοιοΕὁΠΨννσο[ὁό4 τ 

«ς «4. δ οὐζου τί ἔστιν; ζ ὑτπεζεοο «ὦ αἱ“ Ζα δές 4.2) α.«... ΩΣ τ τ 
τισι α " 

“στα Θ΄ α“:ε:.“ 5 ἐν »εεε-Ζάς αἴξεζ 

Ἶ δυο δὰ 

ΥΞᾺ 7. ῳ- με: 4. «ὠξ «ὦ ““Ζι 78. «ὐκίχι σε... Ζεςοι ̓  
7 παςς “««ς ἀκ οζέω ἐκ εδώ. κ᾿ 4 γεο-ς τὰ “φράζει. 

Ζε ζ. ὁ. «ἐδεζεεςε ἴ δ ώναία ἐς «τῷ Ἐἐνόρυ εκ σά, 

φ' . Ζενιεοσικ.ζε. ϑέάεισ γ΄ς οσισιοιασεό- 7) ἐν ἐν ΡΥ 
τις οἰ. οοιέ σε οὐ, Ζε κι κζο δύνα, κες. 

2,4.),ππεα δἰ σάξω «ας ὑττέειε ὦ “(“εε ας. Κ 2) 

“Ύ21ιφδικα. 

ιΣΖ. ὥξκιρ τ) αν νϑ ΣΡ ΒΟ Ὁ ΡΣ... 

Ἔ σε -ἐγκεΖ22: Ἰς ἐἐπ λα! ἡ γι Ὥρτ δα ει. 



ΙΝΡΕΧ, 

γριωμένοι 1480 21. 
ται λων, 104" 24. 
ἀπαιδαγώγητος 1910 11, 
ἀπαίδευτος 1288 21. 
ἀπαρχαί 1005 21. 
ἀπάτη 1188 84, 
ἀπειροκαλία 10171».19. 1998.39 
πον» ΘῊΡ 19, 1008 21, 1018 

δέρε ΔΡβεδὴς 1895 31. ἀπο- 
δεικτός 1400 89. 88. 

ἀπόδειξις 94Ὁ 21. 1408 838 566. 
14182͵ 14301. 10. 18. 147590. 

ἀποθανετέον 1105 27. 
ἀποκτιννύναι ἑαυτόν 1885 65αα. 

οὗ 110818 βαα. 166Ὁ 11 5αα. 
ἀπόλαυσις 1185 80. 1927» 19. 

1185 ὅ. 1490 1 -- ἀπολαυ- 
στικός ν. βίος. 

ἀπομάττεσϑαι ἀπ᾽ 
1725 12 βα. 

ἄπονος 1085 24. 
ἀπορρητά 1115 9. 

᾿ ἀποστήματα 1008 26. 
ἀποστολαὶ ξένων 1285 8. 
ἀπεσχεδιασμένος νόμος 1290 25, 
ἀποσχολάξειν 110» 11. 
ἀποφάναι 189" 16. ἀπόφασις 

1898 21. 
ἀπρακτεῖν διὰ βίου 95" 88. 
ἀπροαΐίρετος 1869 10. ἀπρο- 

αιρέτως 1068 8. 
ἀπροβούλευτος 1350 11, 1613 8 
ἀπροσηγορία 1610 18. 
ἀπώλεια 1308 2 
᾿ἀργεῖοι ἘΠῚ 26. 
ἀργία 102} 7. 166᾽ 10. 
ἀργός Θ᾽ 80. 1940 24, 1678 11. 
ἄρεσκος 1085 28, 1260 11 56. 

1215 1 5866. 1718 17 Βα. 
ἀρεταὶ ἠϑικαὶ (τοῦ ἤϑους) καὶ 

διανοητικαί (τῆς διανοίας) 
1025 ὅ ---1088 10. 1088 δ, 188" 
8ὅ 8α. πόϑεν γίνονται 1038 
14---ὟὉὐ 95. 1083 117--» 18. 

ἀλλήλων 
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1098 20--" 26. οὗ, 119» 30 8αᾳ. 
180} 25. , ἠϑικὴ ὑφ᾽ ὧν γί: 
νεται τούτων καὶ πρακτική 
1045 21--ΡὉ 8. ἔστι περὶ ἧδο- 
νὰς καὶ λύπας 104Ρ 8 88. 
152} 4 5α. σημεῖον αὐτῆς ἡ 
ἐπιγινομένη᾽ ἡδονὴ τοῖς ἔρ- 
γοις 998 17 βαα. 1040 4-- 
1058 18. 1128 21 Ξαα. τί ἐστι 
1060 19- 107527. 1060 86 8αα. 
108ὉΡ 11--1098 19, 109} 80-- 
1140 24. 1140 80 ---11ὅ8 83, 
διαγραφὴ τῶν ἠϑικῶν ἀρε- 
τῶν 1078 28 ---1080Ρ 10. αἵ 
ἠθικαὶ ἀρεταὶ καϑ᾽ ἕκαστον 
1158 4-- 1880 18. αἷ δια- 
νοητικαί 188" 10---14δ5 11. 
λογικαὶ (ς- διανοητικαὴ) ἀἁ ἄρε- 
ταί 108» 9. 56. ἀρετὴ ἡϑικὴ 
πῶς ἔχει πρὸς φρόνησιν 1445 
ὅὃ-Θ. 20 864. ι 1ὅ 86. 1185 
16 ---19. ἀρετὴ ἀρίστη καὶ 
τελειοτάτη 988 τὰ κρατίστη 
τῶν ἀρετῶν ἡ ϑεωρητική 1718 
18 βαᾳ. αἵ τοῦ συνϑέτου (--- 
τοῦ ἤϑους) ἀρεταὶ καὶ ἡ 
(ϑεωρητικὴ) τοῦ νοῦ 1185 
30 βαα. ἀρετὴ φυσικὴ καὶ 
κυρέα 1440 8 86ᾳ. 86. οὗ. 1085 
28 566. ἀρετὴ ἢ φυσικὴ ἢ 
ἐθιστὴ τοῦ ὀρϑοδοξεῖν “περὶ 
τὴν ἀρχήν 1518 18 3ᾳ. ἀρετὴ 
καὶ ἐγκράτεια 1468 17 56. 
88 --Φ 2. 160Ὁ 29---τοι" 28. 
151} 32 ---1δ28 6, καὶ τέχνη 
οὐ τέχνης γ. τέχνη. ϑεωρη- 
τική 1115 18 56. 28. ἡ ἀρετὴ 
καὶ ἡ κακία ἡ ἠθική 1620 
4 5α. ἡ περὶ τὰ ,χρήματα 
ἀρετή 1905 17, ἀρετή ἠϑικὴ 
ἀρετή 1080 14. 1043 838. 1400 
234. 1445 20 5α. 80. ἢ 1 5αα. 

22. 20. 84. 1465 ὅ. δὲ τὸν 10. 
1188 11. ἡ ὑπὲρ ἡ ἡμᾶς ἀρετή 
1455 19 βαα. ἀρετὴ ἵππου 
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1005 19. ὀφϑαλμοῦ 1068 11. 
σώματος 1025 16. νυ. οὐϊδτα 
ἡρωική. καλόν. μεσότης. μέ- 
τρον. 

ἀριστεῖα 101» 28, 
ἀριστοκρατία 1005 88 βΒααᾳ. 1015 

24. ἀριστοχρατικὴ κοινωνία 
1000 89. οἵ ἀριστοκρατικοί 
1815. 28 86. 

᾿Δἀριστοτέλης ἄλλοϑι 108" 1 --Ξ 
Ημοῦ. Β, 9. 10(29). ἐν τοῖς 
ἀναλυτικοῖς 1890 217. 82 -- 
Αμδὶ. Ῥοβύ. 4, 1 οὐ 3. τιν 
21. ἐν ἄλλοις 1τ4 8 -- ῬΆΥΞ5. 
2-- Θ. ὕστερον 180" 28 οὐ 
18651δ νγ. Ἀρρομά, οὐ Ῥγοϊθρρ. 
ΦΩΧΔΗ, ἢ, 

ἁρμονία 1605 ὅ. 
ἁρπαγή 1818 8, 
ἀρρωστία: 1165 2, 
ἀρχὴ τοῦ ἐπιστητοῦ 140} 84. 

0 ἀπὸ τῶν ἀρχῶν καὶ οἵ 
ἐπὶ τὰς ἀρχὰς λόγοι, ὁ ἀπὸ 
Ἀ. τ. λ. ὁδός 95 81 Βαᾳ. 98" 
2 β6ᾳ. 189" 26 ---81. ἀρχαὶ 
ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός 189" 80. 
84. τῶν ἀποδειχτῶν καὶ πά- 
σης ἐπιστήμης 140" 82 58α6. 
ὅσων αἷ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἢ 
μὴ ἐνδέχονταν ἄλλως ἔχειν 
1895 γ 86. 1405 88 βα. ἡ 

ἐπαγωγὴ ἀρχὴ (ἀρχῆς ὃ) καὶ 
τοῦ καϑόλου 1890 28 86. ἀρ- 
χαὶ τῶν φυσικῶν καὶ τῆς 
σοφίας ἐξ ἐμπειρίας 1495 18. 
ὁ νοῦς ἀρχή 1605 ὅ. τὰ ἐκ 
τῶν ἀρ ὧν εἰδέναι καὶ περὶ 
ἀρχὰς ἀληϑεύειν 1415 11 Βα. 
τὰ κατὰ φύσιν ἐν αὑτοῖς ἔχει 
τὴν ἀρχήν 1408 16. ἀρχὴ 
ἄνθρωπος. 1890 ὅ. ἀρχὴ τοῦ 
πράττειν ἐν ἡμῖν ἢ ἔξωϑεν 
1108 16 5ᾳ. 1120 28. 118" 20. 
82. 1148 19, 18) 18 5ᾳ. τοῦ 
ποιεῖν ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ 

ΙΝΘΕΧ. 

μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ 1408 18, 
ἀρχαὶ πρακτικαί, τῶν πρα- 
Ἀττικῶν συλλογισμῶν 1448 81 
-- ϑὅ, ἀρχὴ τῶν “πρακτῶν 
τὸ οὗ ἕνεκα, ἡ. εὐδαιμονία 
1028 2 8566. 140Ρ 16 564. 1018 
1ὅ 86. “ἀρχαὶ τοῦ οὗ ἕνεκα 
14804͵ ἀρχαὶ ἐν τοῖς μαϑημα- 
τικοῖς αἵ ὑποϑέσεις 1515 16. 
αἷ τῆς φρονήσεως ἀρχαί 1115 
17 8ᾳ. τὸ βέλτιστον ἡ ἀρχή 
1615 20. ὦ 

ἀρχηγός 1625 4, 
ἀρχυϑεωρός 1225. 26. 
ἀρχιτεκτονικά 948. 14, ἀρχι- 

τεκτονική 945 27. 1410 22. 26. 
ἀρχιτέκτων 1082». 
ἀσεβής 1228 6. ε 
ἀσϑένεια 1145 26. 1600 19. 185 

14, οἵ. ἀκρασία. 
ἀσϑενής 194022. 140515.16158, 
ἀσινής 1808 4. 

ἀσιτία 180} 9, 
ἄσκησις 99Ρ 9 βαα. 1105 11. 
ἀστεῖος 128" 7. 
ἀσύμμετρος 1128 28. 
ἀσχημοσύνη 126» .88. ἀσχημο- 

νεῖν 1198 80. ἀσχήμων 1285 
88. 1927Ὁ 18. 

ἄσχολος, ἀσχολεῖσϑαι 1110 4, 
8. 17. 

ἀσωτία, ἄσωτος 1010 9 564. 
108» 99 5αᾳ. 82. 1190 27 866. 
1215 16 ξαᾳ. 161} Τ 

ἀτάραχος 1178 19. 81. 128} 84. 
ἄτεκνος 99" 4, 1625 28. 
ἀτεχνία 1405 22 56. 
ἀτιμία 1008 20. 1280 21. 194 

11. 1888 18, 
ἄτιμος 1168:21; 

ἄτοπος ἡδονή 1495 1ὅ. 
ἄτρυτος 1110. 22. 
ἀτύχημα 1015 10. 188 17. 
αὐθαίρετος 1140 6. 
αὐθέκαστος 1215 28. 



ὃ , 9, «ἐεφκ λόψυχος - ΟΥ̓. ἸΕ Ὶ ' 

᾿ : ψες γνκεταχερειτε σα ἐς ΟΥΩΝ 

ΨΑ πάςεζεεις σε άα  ἐ- “ἄκαςε κατ, πεκυλος 

267 ἔξ, τα Υ 

ἜΣ ΞΟ. 



2:97; 

ἐὸν χανε. χἀκετε χῶ δ᾽." 

; , ζ(5 4.4) , ς αειεοα-νκ.ρα΄. 

ἢ. 

ἀν ο ϑδλρυσως, ΣΙ , “ἢ 

«βο ὥξεια «.ε5ι..-ΖΖεε, ξθ εξ ἐσστέ 92(1. 

3 4 «“«ε“ετ:ε; “ - -“ἀεες. 
4.“ἀαέκαίευ : ΤΉΡΨΕ 7 4 ,«εεδοζίειε- 

δεκρέ ες αι. τε. κα: ζο γον ἀλόφτο ο 
ζς Ὄπ πιν λτας πελε το ψῖτ τι “αεσζάε σοὺ μοὶ ζέχ 

εΖζάς καζζ «α. δοφμηρον 
ἧς «ἔτ δι εέφοσι τ:εεεας ἐς «. 

Σ ΤΟΥ αν ἷ γεκεῤέορος, εαιξε τα ἐδ ποτέ εις 

(“εκ α- 2956, ζεστο--: 

-“ἀζέεςζ  “( 

“σνικεκ εστεη οΖζ ά4: 

τὴν ξιθηξαρρεδδζος -- “ἐκξιεωτοσα. ἐΥΝΑΞ 
᾿ “Εἐοὁ-ἐνιοέεξιττ τς, ζἀόρεστον “ΖΦας, ἐξ. τος". 
Ὑηκτο-ζι σες͵͵ εἰ. ν Σ 

᾿ ͵ σια πε- ες «ΧΦ |νιιτες (κ 'ν- 
γι σις, γένε σες͵, ον δαί ὦ σ-ἐ5): ααίκ, ἐδ. ὁ ««(ὄζοτεαε 

τς εεζέοζεσέεεεά. 

ἡ  ιω)α. α«ς,, Δικ Ῥρ᾿ ῸΣ Ἄξην ΡΡΑ γλ ρν ΡῈ ΦΡΕΝῚ 

᾿ς ἀπ ζεξζεέσιειο» χῶΣ ϑγευδροςς Ζ, ᾿ 

6 ΠΑΡ τυραν ΩιΙ την αἰ ς οποία: 7 

“»ἜἘα.ἐε 

ζςεκέ 4’ »“: Ἐν ΣΝ ἀρὰν 2 δ ΤΟΣ ᾿ 

χε αερ δὲς ιν εκ δ τρε θλο 



ἼΝΘΡΕΧ. 

αὐὖλ 
αὐλός 915 31 (9). 
αὐτάρκεια 910 1 5αα. 1843 21. 

1115 21. 
αὐτάρκης 1203 12. 160" 4, 1690 

5.54. 1160Ρ δ, 1770 21. 1178} 
84. 119} 4, 

τὸ καϑ' αὑτό 968 20. 
αὐτοέκαστον 905 88. 
αὐτόματος 181} 11. 
αὐχμός 1125 26. 
ἀφαίρεσις 1425 18. 
ἀφαυρός 101} 2. 
ἀφειδὴς τοῦ βίου 134} 8. 
ἁφή 1188 206. 81. "1. ὅ. 1488 

9. 1603.9..:Ἅ ] 165 1. 
ἄφϑαρτος 189" 24. 
ἀφιλία 1485 11. 

28. 1100 28. 
ἀφιλοτιμία, ἀφιλότιμος 10τὉ 

29 βαα. 1285» 1---18, 
ἀφοβέα 1010 1. ἄφοβος 1188 

16. 19,.117.19. 
ἀφόρητος 1208 138. 
ἀφροδίσια 1185 81;.169}.07. 

τοῖς ἄρρεσι 1480 29 84. Ξε 
ἀφροδισίων ἄτοπος ἡδονή 
1498 14 56. 

᾿ἀφροδίτη 149" 16, 
ἀχορήγητος 998 838. 
ἀχώριστος 1025 80. 

ητής 9108ὅ. αὐλητική 1159 ὅ. 

ἄφιλος 1018 

αναυσία, βάναυσος 1010 19. 
1995 89. 1288 19 566. 

βάρβαροι 1455 81. 1495 11. 
βαρύσταϑμα ὕδατα 1495 22. 
βασιλεία 1608 81 βΒααᾳ. βασιλεύς 

11858. 1600 858αᾳ. 16151156α. 
1808 20. βασιλευόμενοι 1618 
11 βαα. 

βαυκοπανοῦργοι 197}. 27. 
βέβαιος 1ὅ9ν 8. 1625 16. 1778 

26. βεβαίως 108 88. 
βεβαιότης 100} 18. 
βίαιον τί δοτι 1108 1 5αα. 
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Βίας 1808 1. 
βίος ἀπολαυστικος, πολιτικος, 

ϑεωρητικός, χρηματιστής 96" 
14 βαα. βοσκημάτων βίος 9ὅὉ 
20, οὗ 110} 18 5αα. βίος φυ- 
τῶν ν. φυτόν. βίος κατὰ τὸν 
νοῦν τα ϑεωρητικός 1110 80. 
1185 6 588ᾳᾶ. ἄλυπος 188 28. 
τέλειος 988 18, 1005 ὅ -- 
μῆκος βίου τέλειον 1110 2. 

βλάβη 940 18. 120} 84. 180 11. 
11. 24. 

βλάβος 1898 4. 
βοήϑειαι 1588 14. 
βοήϑημα 9175 6. 
βορά 1188 28. 
βόσκημα γ. βίος. 
βουλεύεσϑαι, βούλευσις, βουλή 

115.518---.1188519. 1898 1986α. 
Ὁ δ μαα. 1408 96 5αα. 1410 
9 8βαα. 1425 20 5Ξαα. ἢ 1 βαα. 
1488 6. 160" 20 5α. βουλεύ- 
εσϑαι καὶ λογέξεσϑαι ταὐτόν 
1895 12 56. 

βουλευτικός 1188 11, 1895 28, 
1408 81. 141} 97.388. 1623 20. 

βουλευτός 1128 18, 19. 38. 
1183510. »8. 

βούλημα 108" 4, 167} τ. 
βούλησις, βουλητόν 1110 11. 

19 βαα. 1188 14--Ὁ 2. 186}Ὁ 
24. 165" 29. 1566") 81, 161.86. 
101 81. 1788 80. 

Βρασίδᾳ ϑύειν 1840 28. 
βρῖϑος 1015 29. 
βρῶμα, βρῶσις 1188 1. 19. 

1198 8. 
βωμολοχία, βωμολοχός 1088 
246. 1288 4566. 14. 84 8αα. 

γάμος 1288 1, 168 18. 
κῶς ἑστιᾶν 1285 22. 

γαργαλέξεσϑαι 160» 29. 
γαστρίμαργος 118 19. 
γένεσις 1088 16. 1048 27. 1120 

γαμι- 
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24. 1408 11. 148 20. 162} 9. 
18. 28. 28. 1688 9. 18. 1. 
1185829. "4. 6. 19. 114} 10. 12. 

γεννάδας 100} 82, 
γέννησις 1085 2ὅ. 
γεννητὴς τῶν πράξεων 118} 18. 
γεράνου φάρυγξ 1188 82 Βα. 
γέρας 1840 7. 1608} 4, 
γεῦσις 1188 20 Βα. 1488 9, 1608 

9.11651. γεύεσθαι 1475 29, 82, 
γεωμετρεῖν 1183 88. γεωμέτρης 

988 29. γεωμετρία 1488 8, 
γεωμετρικός 1428 12. 1785 82. 

Γλαῦκος 1808 9. 
γλίσχρος 121 22. 
γνώμη 148519- -24.96.27.}7.9. 
γνωρέξειν 90} 88. 1298 17. 182} 

2. 141» 16. 180} 22, 
γνώριμα ἡμῖν καὶ γνώριμα 

ἁπλῶς 95" 2 5βαα. 
γνῶσις 985 6. 9. 14. 978 6. 1028 

22. 1115 2. 189511. 1410 84, 
γνωστά 1178. 21. 
γράμματα 112} 2. γραμματική, 

γραμματικός, γραμματικῶς 
10ῦ 20 βαᾶ. 

γραμμή 1825.25; 174}.1. 
γραφεύς 180} 84. γραφική 1815 

28. γραφή 1188 4, 1105 234. 
γυμνάσια 1048 1ὅ. 1060} 4. 118 ὅ, 
γυμναστής͵ 180" 14. 
γυμναστική 968 84, 112" ὅ, 1888 

81. 1480 917. 180} 8. 
γύναια 1110 10. 

δαιμόνιον 122 21. 141} 7, 
δαέμων 109} 8. 
δακνόμενον σῶμα 164} 12. 
δάνειον 1040 82. 167» 21, 
δανεισμός 1815.8. 
δαπάνη ΟΡΡ. φυλακή 1208 9. 
δαπάνημα 125)" 4, 19. 84. 
δαπανηρός 119081. 121} 9, 1225 

22, 1285 4, 11. 14. 18. 21. 
δεητικός 1205 10, 

ΙΝΡΕΧ. 

δειλαίνευιν 1018 18, 1378 22, 
δειλία, δειλός 108Ρ 17. 1048 
21. Ὁ 7 5αᾳ. 108} 19 βα. 38 Βαα. 
1098 2 βαα. 7 5αᾳ. 115} 88 56α. 
1168 19 βαᾳ. 20. 16. 1198 
21 Βααᾳ. 1808 80, 1888 10, 1498 
ὅ. 166} 10. 

δεινός, δεινότης 1448 28 5866. 
4, 16. .14δὉὈὉ. 19.. 1465..58. 
1025 10 βαᾳ. 1ὅ85 82. δειφά 
1015 88. 108ν.:16.. 1108 27, 
166} 12. 

δεσμός 1818 8. 
δεσπότης καὶ δοῦλος 160} 29 5αα. 

1018 8 566. 
δεσποτιπός 1840 9, 188" 8. 
4ηλιακὸν ἐπέγραμμα 995 38. 
δημηγορικοὶ λόγοι 1818 ὅ. 
δημιουργούμενα 94} 14, 
δημογέροντες 109} 9. 
“Φημόδοκος 1818 8. 
δημοκρατέα 160} 16 5αᾳ. 161} 9, 
δημοκρατιποί 1815 21. 
δημόται 1008 18. 
διάγραμμα Ἔ1 ΡΝ 55. 
διαγραφή 1018 88. 
διαγωγή 1210 86. 1710 18. 1700 

18. 14. 1715. 9. .57. 
διάϑεσις 101» 16. 80. 1088 24. 

Ῥ11, 1468 33, 
διαιρετόν 1068 20. 
δίαιτα 968 27. 
διάκονος 1498 97. 
διακριβοῦν 112} ὁ. 1185 28, 
διαλέγεσθαι 144} 88. 
διάμετρος 1125 22. 1888 ὁ. 
διανέμειν αὑτόν 1118 8 
διανεμητιηός 1848 8, διανεμη- 

τικὸν δέκαιον 180Ρ 80 5αα. 
181510 --- "24, 275αα. 182 24. 

διανοητικόν 1893 29 8ᾳ. 1065 
11. διανοητικὴ ἀρετή 1088 
ὅ 8ᾳ. 14 58ᾳ. 188" 17---1488 
11. ὄρεξις 189» ὅ. 

διάνοια 1898 21. 88, 8ὅ. 1420 

ζω: οἱλκῦλως.- κοαι,.»-.-- 



ἀ “«ἰκταὶι προ ξεις ΕΖΗ κι} Ὁ . 
ζάεις “κε: ΣΧ : ἀέῖεςς τ  Ζη, δασό- Φε5 

Ἷ ͵ κου, ἐν σρκκ πιο κι τἀ μια α ον σι «ἔκ ρςο ες αὐξοσι 

ΠΣ ρπρφε Ὁ πΣ  τλόρῆεν ἐρς τ βδος “τι9-6. ἐν 

τ ΤΠ  ΞΞΞΥΣΣ 2342, “ΣᾺΣ 

2. Φ Ὁ ἀμ «τιιοιτιλ. 

- δά ΕΣ ἀένρ 
σ΄ ἴξζεδειο, «ὦ «« σιιε.- “ες, 5:4 Ψψ Ζ ἘῚ» 

ὥ. ἐζα '---4ε Πρ ϑοοοο, εὐὐνει “οὐ. ς-εςέ κουςτιλΖζειε. ὧς ὡς 
2: τ Ἀφ, ας Ζε, { εἰξεκφαί.. α.κα-“«( 64 - 4 ᾿ 

παι, Ὥισια; “ἐς πεααιεαὶ δ ἐς. 

ὅ. 24: “Ζ-ἐχ , -αὐπυνίζαςε “ὖ ἐἄκα «5» 



εν εὐ τε Ἄα Ἄζα ααρυπϑο. ἄχει ζβ πε λα ἄζα, «τἄτςς 

ΣΕ ΕΣΣΣΞΝΝ τὸ Δἰοιλέρος Ἐς. τίς 

᾿ : σέφκιζς - ἐστ εἰὐκ εξ ΟΖ ΖΖ-7 1). Ἵ 

᾿ πὰ ΨΥ: ο “ΖΖεεώ οἔδα αν εόεες ἐξ, 1. δι το βυξοο : 
ΤΣ 

᾿ 

᾿ 
Ε 
; 



ΟἼΝΘΕΧ. 

12. 1488 10. 165" 26. 1668 27. 
1145. 2. Ὁ 21. 1165 . 14. 31. 
ιν 84. 1105 8. 1815 2 οὔπω 
φάσις 1450 13 5α. ϑεωρητική, 
πραχτική, ποιητική 1898 26 
56. 86 5αᾳ. ἀρεταὶ τῆς δια- 
νοίας 188Ὁ 8 8α. 

διανομὴ τιμῆς, χρημάτων 180» 
81. 1315 96. 29 5ᾳ. τὸ ἐν 
διανομῇ δέκαιον 181} 10. 

διαπονεῖν 1068 16. 1788 26. 
διαπορεῖν 965 12. 1000 12. 1018 

86 (2). 1860528. 1485 17.145} 4, 
διαρϑροῦν 9858 28. 
διάστασις 1060 26. 
διάστημα 158" 88. 
διάτασις 160} 88. 
διδασκαλία 1088 1ὅ. 1890 26. 
διδασκαλικός 1615 11. 
διδαχή 1190 21. 28. 
διηγητικός 111 84. 
δικαιοπραγεῖν 1888 17. 1863 4. 

19. 29. 80. 1120 34. 1185 21. 
1115 81. 1785 81. δικαιο- 
πράγημα 186ὅ512. 20. δικαιο- 
πραγία 188 80. 

δέώιαιος, δίκαιον, δικαιοσύνη 
108} 14 5αα. 108} 7 5αα. 108" 
8 βΒαα. 1145 12 βαα. 1208 20. 
1218 84. 1298 8 -- 138 16, 
1440 δ, 161} 8. 168" 2. 1738 
18 βαα. ἢ 29 βα. 1175 29 5α. 
1188 10. 29 5αα. δικαιοσύνη 
καὶ ἀδικία ποσαχῶς λέγεται 
1298 26 ξαᾳ.: καϑόλου μὲν 
τὰ δίκαια τὰ νόμιμα, τὰ 
ἄδικα, τὰ παράνομα, ἡ δι- 
καιοσύνη ἡ ὅλη καὶ τελεία 
πρὸς ἕτερον ἀρετή 1298 82 
-τ180518. 1800 8 Βα. 19 5α;; 
ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἐν μέρει 
δικαιοσύνη 1805 14--ΑὉ ὅ. 
εἴδη αὐτῆς 180} 80 5αα.: τὸ 
διανεμητικόν 1815 10 ---Ἡ 24. 
τὸ διορϑωτικόν 1810 94. 
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1820 90. τὸ ἀντιπεπονϑός 
182021---188» 28, ποία μεσό- 
της ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη 188 
80-- 1848 18, τὸ πολιτικὸν 
δίκαιον 1845 20--18865 8, τὸ 
μὲν φυσικὸν τὸ δὲ νομικόν 
1840 18 866. 186Ὁ 82. 18τὉ 
18. ΞΞ τὸ μὲν ἄγραφον τὸ 
δὲ κατὰ νόμον 162 21 8α. 
οὗ τὸ νομικὸν καὶ τὸ πρῶ- 
τον 186 88 5Ξα. δέκαιον οὖ- 
κονομικόν, δεσποτικόν, πα- 
τρικόν 184 9---17. 188} 7 5α. 
δίκαιον καὶ δικαίωμα 18δ8 
9 5αᾳ. δέκαια πράττειν καὶ 
δώιαιον εἶναι 1885 9. 5αα. 
1445 18 βαα. οὐ ῥάδιον τὸ 
δίκαιον εἶναι 1818 ὅ-- 96. 
πρὸς δικαιοσύνην πῶς ἔχει 
ἐπιείκεια 1815 581--1885. 8. 
δίκαια μὴ φυσικὰ ἀλλ᾽ ἀν- 
ϑρώπινα 1888 8 5αα. δικαιο- 
σύνη καὶ φιλέα 1δῦϑ8 22. 98, 
1680 29 5βαᾳ. 1ὅ9Ρ. 26 53αα. 
1610 6. 54ᾳᾳ. 1628 99 866. Ῥ91 
856. δικαιοσύνη ἀλλότριον 
ἄγαϑόν 1805 8 5α. 184} ὅ. ν. 
οὐΐδτη νόμιμον. ρῥγαθίοσθϑ νυ. 
ἀδικία. 

δικαιοῦσϑαι 1808 18 5αα. 
δικαίωμα 1885 9. 18. 
δικανικοὶ λόγοι 1815 4. 
δικαστής 1823 7, 30 βααᾳ. 82. 
δικαστική 141} 38. 
δέκη 1820 27. 18453.81. 162} 80. 

164} 18. 
Διομήδης 1105 22. 24. 186} 9. 
διομολογία 1045 84. 
διορϑοῦν ἀλλήλους 1128 19, 
διορϑωτικὸν δίκαιον 1818 1 Ξαα. 

Ὁ 2ὅ βα4ᾳ. 1825 24. 
διορισμός 1840 38. 186} 8. 28, 

1885 27. 
δίχαιον, διχαστής 1825 82. 
δίψα 1485 8, 1640 ὁ, 
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96Ρ 11. 978 17. 18. 129» 4͵ 
"1898 26. 1408 81, "94, 1488 

929; 1615 11, 14. 28. 1635 ὅ͵ 
Ὁ 16. 168».25. 80. 81, 1648 
28. 80. 1584Ὁ 2. 1668 56. 88. 
160" 8, 1179} 18. καὶ αἱρεῖσϑαι 
1610 1, καὶ φεύγειν 104} 29, 
1488 7, 18 86. 1508 19 βαα. 
1688 27 βΒαα. 1548 10 Βαα. 

ΙΝΘΕΧ. 

διώκειν 9458 16. 968 8. Ῥ 21. δρομικός 101} 16. 
δύναμις καὶ πλοῦτος 1618 20 Βα. 

εἰς δύναμιν 168» 18. 1810 18, 
δύναμις πρὸς ἀρετήν 1125 34. 
ἀναγκαστική 1808 21, τῶν 
πλείστων 1025 27. --- ποίΐο, 
πδύτγα τοὶ 180Ρ 5. 184} 19, 
26. δυνάμεις τῆς ψυχῆς 1025 
84. 1445 25 βαη. 1705 16. δύ- 
νᾶμις προνοητική 1418 28. 

διωκτόν 9175 81. δυνάμεις, ἕξεις, πάϑη 100» [ 
δίωξις καὶ φυγή 1895 22. 19 βΒαα. οὐ 1810 89, ΟΡΡ. προ 
δοκιμασία 1025 14. αἔρεσις 1210 14. 5γῃ. ἐμπει- 
δολοφονία 1845 ρία, τέχνη, ἐπιστήμη 945 10. 
δόξα οὐ ξήτησις ἀλλὰ φάσις τις 26. 2, 180} .82, 1815 9. ὉΡΡ. 

ἤδη 1420 18 Ξα. ἀληϑής 151} διάνοια 1818 2. ἐπιστῆμαι 
8 8αᾳ, οὗ 142Ρ 10 846ᾳ. τοῦ καὶ δυνάμεις ΟΡΡ. ἕξεις 1298 
καϑόλου 1413 2. δόξαι καὶ 12 5α. δυνάμεις 5γποη. ἕξεις 
ἐπιστῆμαι 1120 7. 145} 81-- 1485 26. 28, οἵ. 1085 20, δυ- 
1408 4, 146} 24---831. προ- νάμεις, τίμια, ἐπαινετά 101" 
αέρεσις καὶ εὐβουλία καὶ 11 834. ΟΡ. ἐνέργεια 1088 
σύνεσις οὐ δόξα 111} 10 Βα. 26 8α. 1568 20, 1688 ὅ 566. 
80 βαα. 1425 82 5αα. "9546. δυναστεία 1245 14 βαα. 160 θ6. 
1485. 1 βαα. ὑπολήψει καὶ 1100 17. 1117} 18. ᾿ 
δόξῃ ἐνδέχεται διαψεύδεσϑαι δυναστεύειν 1245 22, 1778 18, 
1890 17, οἵ, 149} 9 5Βαα. δόξα δυνάστης 1688 8ὅ. 1798 7, 14. 
καὶ φρόνησίς εἶσι περὶ τὸ δυσαφαίρετον 96» 26. 
ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν 140} δυσγενής 99} 4, - 
2] 8ᾳ. δόξα καὶ περὶ τὰ δυσδιάλυτος 1265 20. 
ἀΐδια 1110 81 56. χρῆσϑαι δύσελπις 1105 2. 
τῇ δόξῃ 1488 18 86. φάσεις δύσερις καὶ δύσκολος 1088 80. 
καὶ δόξαι ἀναπόδεικτοι 148Ὁ 126Ρ 1456ᾳ. 12151058.. 1ὅ858. 
12 58α. λόγος καὶ δόξα 141701,; δύσπειστος 1619 0. : 
αἵ τῶν σοφῶν δόξαι 1193117. δυσπραξίαι 101" 7. Ι 
κατὰ δόξαν ορρ. κατ᾽ ἀλή- δυστυχήματα 1008 17, δυστυχίι 
ϑειαν 1280 24, 1008. 91, 168" 19, 1665 11. 

δοξάξειν 1128 8. 4. ὅ. 1. 9. 10. 1118 21. 29. 
194} 6. 1460 96. 27. 80. δυσχερής 1405 0.160}15.116530. 

δοξαστικόν γ. ψυχῆς μόρια. δωροδόκος 168" 11. 
δοτικός 1910 10. 
δουλαπατία 1818 1. χορ 988 18. 
δουλεία 1885 1. δουλεύειν 1125 ἐγγύη 1815.4, ἐγγυητής 188} 12. 

82. δουλικόν 1385 1, ἔγερσις ϑυμοῦ 110} 80. 
δοῦλος 1600 98. 29. 1615 8ὅ.Ψ ἐγκλήματα 1815 28. 162" 9. 34. 

Ὁ 8 866. 1088 21. 1045 29, 88. 







ἼΝΡΕΧ. 

ἐγκληματικὴ φιλία 162} 16. 
ἐγκράτεια καὶ ἀκρασία, ἐγκρα- 

τὴς καὶ ἀκρατής 102} 14 566. 
21. 148 1 -- 1δ98 860. 1δ4Ὁ 
82. 108Ὁ 84 5ᾳ. τὰ λεγόμενα 
περὶ αὐτῶν 1480 8.--90, ἀπο- 
ρέαι 1450 21 -- 1460 ὅ7[͵. πῶς 
εἰδότες ἀκρατεύονται 146} 8 
π-14τὺ 19. τίς ὃ ἁπλῶς 
ἀκρατής 1470 19-- 1498. 20, 
ἧττον αἰσχρὰ ἀκρασία ϑυμοῦ 
ἢ τῶν ἐπιϑυμιῶν 1498 24 
--ῦ 206. ἀκρασία καὶ ϑηρι- 
ὅτης 149" 21-- -δ08 8. ὁ ἐγ- 
κρατὴς καὶ ὃ καρτερικός, ὃ 
ἀκρατὴς καὶ ὃ μαλακὸς τί 
διαφέρουσι 1808 9---" 98, πῶς 
ἀκρασία ἔχει πρὸς ἀκολασίαν 
καὶ ὅλως κακίαν, ἐγκράτεια 
πρὸς σωφροσύνην καὶ ὅλως 
ἀρετήν 102} 14-- 98, 119} 1ὅ 
86. 160} 99- 161598, οἔ, 1468 
17 5α. 88 --- 2, τένι λόγῳ καὶ 
τίνι προαιρέσει ἐμμένων ἐστὶν 
ὁ ἐγκρατής 1618 99. 99, ὁ 
γλρατὴς μέσος τοῦ ἀκρατοῦς 

καὶ τοῦ ἧττον ἢ δεῖ τοῖς 
σωματικοῖς χαίροντος 1510 238 
--82. ὁ σώφρων καϑ' ὁμοιό- 
τητα μόνον ἐγκρατὴς λέγεται 
1510 88 -Ἰῦ25 6, οὐκ ἅμα 
ρόνιμον καὶ ἀκρατῆ εἶναι 

ἐνδέχεται τὸν αὐτόν 1595 ἢ 
-τ-14. ὁ ἀκρατὴς ἡμιπόνηρος 
1528 1ὅ --ο4, ἀκρασία καὶ 
ἐγκράτεια ἔστι περὶ τὸ ὑπερ- 
βάλλειν τῆς τῶν πολλῶν ἕξεως 
1528 δὅ- 217, τίς ἀκρασία 
εὐιατοτέρα 135 28 -- 58, 

ἐγκύκλια 965 8, οἵ, ἐξωτερικοὶ 
λόγοι. 

ἐγκώμια 1010 89 5αᾳ. 
ἐδωδή 1188 90.. 
ἐθισμός 980 4 1198 97, 1695 

ἌΒιβυ. Ἐπ, Νίο. 
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29. ἐϑιστόν 990 9. ἐϑιστὴ 
ἀρετή 1518 18 5α. 

ἔϑος 9ῦ" 4. 1088 17 βαᾳ. 148» 
11. 21. 80. 84. 1638 80. 1548 
88. 1190 21, 1808 8. ΔΑ, ὅ. 

εἴδη Ἰάθαθ Ῥ]αἰομῖβ 908 18 βαα. 
εἰδοποιός 114} ὅ. 
εἰλικρινὴς ἡδονή 116} 90, 
εἴρων, εἰρωνεία, εἰρωνεύεσθϑαι 

1088 22 βαᾳ. 124" 80. 1978 14. 
22 88. ἢ 22 566. 

εἰσάγειν τὰ εἴδη 968 18 56. 
ἐκβολαί 1105 9. 
ἔκγονοι 1008 24. 80. 
ἐκδέχεσθαι 1905 4, 
ἐκκαγχάξειν 160 11, 
ἐκκρούειν 1190 10. 1048 97, 

118} 8, 

ἐκλέγεσθαι, ἐκλογή 1815 17 56. 
ἑκούσιον 1820 80, 1865 90 56. 

ἑκούσιον καὶ προαιρετὸν πῶς 
διαφέρει 1110 7 βαα. ἕκού- 
σια συναλλάγματα γ. συναλ- 
λάγματα. ρτϑδίογθα γ. ἀκού- 
σιον, ἕξις. 

ἐκπίπτει τί τινα 1118 9, 
ἐκστατικός 1460 11 1468 18, 

1618 1. 20. 260. 
Ἕκτωρ 1105 39. 25. 88. 1408 90, 
ἐλαττωτικός 1860 20, 1888 1. 
Ἑλένη 109} 9. 
ἔλεος 106» 28. 109" 89, 1118 1. 

ἐλεεῖν 106 56, 106} 19. 1148 
21. 

ἐλευϑερία 1815 98, 
ἐλευϑέριος, ἐλευϑεριότης 1088 

6. 1010 8 βαᾳ. 1080 22 546. 
82. 118. 20. 1190 19-- 1998 
18. 161} 7. 1688 21, 1760} 90. 
1185 28 8ᾳ. ἢ 14, 1790 8, Ορρ. 
ἀνδραποδώδης 1285 18 566. 
ἐλευϑεριώταται τῶν ἡδονῶν 
118Ὁ 4 βαᾳ. 176Ὁ 90. 

ἕλκειν 1490 11, 160} 8, 169» 15. 
1060 21, 

11 
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ἐλλέβορος 1818 16, 
ἔλλογα καὶ ἄλογα 112} 10. 
ἕλος 116} 38. 
ἔμβρυα 102} 1. 
ἐμμελής 1210 8, 1288 1, ἐμμε- 

λῶς 1008 21. 1288 81, 1288 9, 
170} 21, 

ἐμμενετικός 1450 11. 14θ8 17. 
1615:.26,.}} ὅ. 162519, 

᾿Ἐμπεδονλῆς 141520.}19.165} 7, 
ἐμπειρέα, ἔμπειρος 1088 16. 

1160 8, 141} 18, 1495 14 βαᾳᾳ. 
(ορρ. ἀφαέρεσιρ). 148} 11 βαα. 
ἀν} 8᾽ 14. 180} 18. 1818 2, 10. 

ὅ. 
ἐμπλέκειν τὴν ἡδονὴν εἰς τὴν 

εὐδαιμονίαν 108" 1. 
ἔμφρων 1018 1. 
ἔμψυχος 1828 22. 1608 4. 161» 

4. 1601} 88. 
ἐναντιότης 108" 27. -- ἐναν- 

τίωσις 126} 84, 
ἐνδεής 918 ὅ. Ὁ 1δ. 1183 10. 

1048 84, 151» 20. 1690 14. 
1688 838 Βα. "8. 1100 18. 1178} 
14. 1148 15. 96. 110" ὅ. 

ἔνδεια 1048 12. 1098 4. 118} 18, 
1900 18. 168» 4. 1180 7. 20.- 

ἐνδεῖν 1588 1. 
ἐνδεχόμενον 148" 8. αὐτῷ πρᾶ- 

ξαι 1408 82. ἐνδεχόμενα καὶ 
ἄλλως ἔχειν 1840 81. 1898 
7 βα. 12. 0 α: 1405 1. 
98. 88 βαα. Ὁ 21. 1418 1. χαὶ 
εἶναι καὶ μὴ εἶναι 1408 12 5α. 

ἔνδοξος 980 28. 1920 82, 1218 
21. Ὁ Φὅ. 148" δ. 

Ἐνδυμίων 1180 20, 
ἐνέργεια ΟΡΡ. ἕξις 9886. 81 5αα. 

1990 1 162" 38, 157 6. 1708 
88 βαα. οἵ, ἕξις. ορρ. δύνα- 
μις ν. δύναμις. κινήσεως καὶ 
ἀκινησίας 104" 27. ἐνέργειαι 
καὶ ἔργα 943 4 5Βαα. ρῬταθίογθδ 
γ. ξωή. ϑεωρεῖν. θεωρητικός. 

ΙΝΘΕΧΣ. 

ἐνίστασϑαι 112} 80. 
ἐνισχύειν 180" 4, 
ἐννοεῖν 1618 84. 
ἔννοια 1118 89. ἡ 14, 1778 1, 

119} 16. 

ἔντιμος 940 2. 1108 21, 122} 86, 
1248 28, 98. 125,29. 

ἐξαγωγή 188" 9. 
ἐξακριβοῦν 960 80. 101 84. 

1025 95. 175381. "14. 180011. 

ἐξαμελεῖσϑαι 1808 27, 80. 
ἐξαργεῖν 998 2. 
ἐξελαύνειν 1840 18. 1658 90. 
ἕξις ψυχῆς 104Ρ 19 βαα. ΟΡ. 

δύναμις καὶ πάϑος 108" 19 
86ᾳ. 1610 82. ἐπαινετή - 

- ἀρετή 1088 9 5α. αὖ οὗ 1818 
1. ἀποδεικτική 1890 81. 
πρακτικὴ καὶ ποιητική 1408 
8 Βαα. Ῥ ὅ. ἕξεις καὶ ἐνέρ- 
γειαν 1080 21 βαα. καὶ πρά- 
ἕξεις 1140 80--11δὅδ᾽ 8, φυσι- 
καί 144 8.5ᾳ. ϑηριώδεις καὶ 
νοσηματώδεις 148" 18--1498 
20. ἕξεων σημεῖον 104} 45αα. 
(οἴ, ἀρετή). Ῥτϑδϑίθσθῶ νυ. δύ- 
ναμις. λογισμός. προαιρετική. 

ἐξιστάναι 1198 28. 29. 149} 86. 
151" 4. 

ἐξορίζειν 1808 10. 
ἐξουσία 1018 9. 1608 22. 1788 

88, οἵ ἐν ταῖς ἐξουσίαις. 980 
1. 1ὅ85 28, 169519. 

ἐξωτερικοὶ λόγοι 1025 26 5α. 
1408 8. οὗ ἐγκύκλια. 

ἐπαγγελία 1645 29. 
ἐπαγωγή 98" 8. 189" 28--81. 
ἐπαινετικός 125 1. 
ἐπαινετόν, ἔπαινος 101 11 5αα. 

γν. τίμιος. οἵ, ἕξις. 
ἐπαναφορά 1808 29. 
ἐπανισοῦν 1828 2ὅ. 168" 11. 
ἐπανορϑοῦν 1810 22. ἐπανόρ- 
ϑώμα 1888 18. 1878 12, 260. 







: ΙΝΘΕΧ. 

ἐπανόρϑωσις 166 18. ἐπαν- 
ορϑωτιχός 1825 18. 

ἐπαχϑής 1805 24. 
ἐπείσακτος ἡδονή 1090 21. 
ἐπεκτείνειν 91 12. 
ἐπήβολος 995 ὁ. 1015 18. 
ἐπηύρατο 1685 20. 
ἐπιβάτης 1065 20. 
ἐπιβλέπειν 1415 24. 
ἐπιβουλεύειν 188} 88. 
ἐπίβουλος 149" 18. 14. 1025 18. 

. ἐπιδεικνύναι 1288 26. 
ἐπιδέξιος, ἐπιδεξιότης 1285 16 

8αᾳ. 88. 1171} 8. 
ἐπιδέχεσθαι 94Ὁ 2ὅ. 166" 18. 
ἐπιδιδόναι 1168 86. ἐπίδοσις 

983 2ὅ. 1098 17. 

ἐπιδικάξεσϑαι 101} 84. 
ἐπιδυσφημεῖν 148 88. 
ἐπιείκεια πῶς ἔχει πρὸς δὲ- 

καιοσύνην 1815 81 --- 1888 8, 
οἵ. 1488 20 βαα. 238 5αα. 

ἐπιϑυμητικόν 102} 80. 119} 14. 
18 

ἐπιϑυμία πάϑος ἐστί 105" 21. 
ἐπιϑυμία καὶ ϑυμός 1118 
2ὅ βαα. Ῥ 10 βΒαα. 1418 1ὅ οὐ 
γ. ἐγκράτεια. ἐπιϑυμία νεα- 
νική 1488 21. ἐπιϑυμίαι κοι- 
ναὶ καὶ φυσικαί, ἴδιοι καὶ 
ἐπίϑετοι 118Ὁ 8 βαα. 1490 ὅ 
βΒαα. ἐσχυραὶ καὶ φαῦλαι 1465 
ῷ. βαᾳ. 10 βαα. 178» 16. χρη- 
σταί 1468 18, ἀσϑενεῖς 1465 
158. τῶν καλῶν καὶ τῶν 
αἰσχρῶν 1485 22 βαᾳ. 118" 
28 5α. ἐπκιθομεῶν σωματικῶν 
διαφοραξ149Ὁ 26 5αᾷα. γ. Θἰἴδτα 
νεανική. 

ἐπίμαληρος 1618 1. 
ἐπικουρία 1683 19. ῬΆ4. 24. 1715 

«9. Ὁ: 

ἐπιλέγευν 106} 10. 
ἐπιληπτικός 1495 11. 160} 84. 
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ἐπίλυπος 110} 19. 111017. 1115 
. 88. 116} 18. 

ἐπιμέλεια 990. 20. 80. 121} 12. 
1198294. 1808 1, 2ὅ. 29. 12. 
98, 28. ἐπιμέλειαι περὶ ὅσας 
ἔστιν ἐπιστήμη 188" 26 Βα. 

ἐπιμελής 1610 2ῦ. ἐπιμελῶς 
108" 18. ; 

ἐπένοσος 1183 28. 
ἐπιπειϑής 988 4. 
ἐπιπολάξειν 9Ὅ8 80. 1285 12. 
ἐπιπολαίως 98" 234. 1675 8. 
ἐπίπονος 1165 14. 1685 2ὅ. 110Ὁ 

2ὅ. ἐπιπόνως 1085 21. 
ἐπίσκεψις 968 ὅ. 
ἐπίστασϑαι διχῶς, ἔχειν καὶ 

χρῆσϑαι 146} 81 βαα. --- ἐπι- 
στήμη τί ἐστι 1890 106. 18--- 
80. κυριωτάτη καὶ μάλιστα 
ἀρχιτεκτονυκή 945 21. οἵ, 1480 
84. ἡ κυρίως δοκοῦσα εἶναι 
καὶ ἡ αἰσϑητική 1410 1 -- 
11. πρακχτιχή 940 4. περὶ 
ἀρετὴν καὶ ἄλλας ἐπιμελείας 
188Ὁ 26 "ᾳ. καὶ φρόνησις 1435 
28 βαᾳ. καὶ εὐβουλέα 1458 
84 βαα. ὃ 9 566. ἐπιστήμης 
οὐκ ἔστιν ὀρθότης καὶ ἁμαρ- 
τία 1420 10. ἐπιστῆμαι τοῦ 
κοινοῦ, περὶ τὸ καϑόλου 1800 
18. 959 β8α. αἵ ἀκριβεῖς καὶ 
αὐτάρκεις τῶν ἐπιστημῶν 
1190 1. ἀκριβεστάτη σοφία 
1418 16 5464. χρῆσϑαι τῇ ἐπι- 
στήμῃ 1488 18. --- ἐπιστητόν 
1890 28, 3ὅ. 140} 84 5α. ῥτ86- 
ἰδγθῶ γυ. ἐπιμέλεια. τέχνη. 

ἐπιστημονικόν ν. ψυχῆς μόρια. 
ἔσχατος ὅρος τῷ καϑόλου 
οὐχ ὁμοίως ἐπιστημονικός 
1410 18 5ᾳ. 

ἐπισφαλής 18 10. 
ἐπίταγμα 1493 81. --- ἐπιτακτικὴ 
ἡ φρόνησις 1488 8. 

ἐπιτερπής 1068 28. 
17} 



260 ΙΝΘΕΧ. 

ἐπιτηδεύειν 1808 2, ἐπιτήδευμα 
1268 20. 1790 86. 1808 160. 
260. ὃ" 8. 

ἐπιτιμᾶν 1148 28 βαα. 1688 29. 
ἐπιτίμησις 102} 84. 
ἐπιτίμια 118Ὁ 82, 1168 19. 
ἐπιχαιρεκακία, ἐπιχαιρέκακος 

1018 10. 108" 1 566. 
Ἐπίχαρμος 161} 26. 
ἐπονείδιστος 118 2. 1198 9, 

ἐπονείδιστοι ἡδοναί 118 21. 
ἐρᾶν ὑπερβολὴ φιλίας 1115 1186. 

πολλῶν 1688 11 56. 
ἐρανισταί 1288 22, 1008 20. 
ἐραστὴς καὶ ἐρώμενος 1758 6. 
169 156 βααᾳ. 1648 8 56. 

ἔργον ἀνθρώπου 910 234 5ηα. 
ὀφϑαλμοῦ, χειρός 910 80 86. 
10θὃ 17 βΒα. ἔργα τοῦ μεγα- 
λοπρεποῦς 122 8, ργαρύθγθω 
ν. ἐνέργεια. 

ἐρήμης ἀμφισβητεῖν 128} 117 5α. 
ἔρις 165} 6. 
Ἕρμαιον 116} 19. 
ἐρυϑραίνεσϑαι 128Ὁ 18. 
ἐρωτικός, ἐρωτική 166᾽ 1 5α. 

1048 8. 
ἕσπερος 129Ὁ 28. 
ἑστιᾶν τὴν πόλιν 1220 28. ἐρα- 

νιστάς 1288 29 βα. 
ἔσχατον 112} 19, 28. 141} 28, 

1428 28 βαα. 148 8, ἔσχατα 
142528. 148829. 38. 8ὅ. 1468 9, 
ἔσχατος ὅρος γν. ἐπιστημονι- 
κός. τὸ ἔσχατον ἐν τοῖς μα- 
δηματικοῖς τρίγωνον 1428 28. 
γ. οὐΐδια αἴτιον. 

ἑταιρικὴ φιλία γ. φιλία. 
ἑταῖρος 1608 2. ὅ. 161} 85. 1625 

82. 160409206. 82.838. 166516. 29. 
εὐβουλία, εὔβουλος 1410 18. 

1428 82 --Ὁ 838, 
εὐγένεια 990 8. 1818 98, 
εὐγενής 122081. 124521͵ 179} 8, 
εὐγνώμων 1485 19. 80. 

εὐδαιμονεῖν, εὐδαιμονία, εὐὖ- 
δαίμων 988 18- -1098 4. 1768 

οὐ 
Ρ," 

μοῦ 

80--117198 82, εὐδαιμονία τύ 
ἐστι 965 16---990 8, 168 9 
-- 21. 1690 28 βΒαα. 1778 12 
-τ-1190 22, πόϑεν γίνεται 
900 10-- 1008 9. ἄνθρωπον 
ξῶντα πῶς εὐδαιμονιστέον 
1008 10 --- 1018 21, καὶ πῶς 
συμμεταβάλλοι τι καὶ ὃ τε- 
ϑυνεώς 1008 27 Βαα. 1018 21 
--ῦ9. εὐδαιμονία οὐ τῶν 
ἐπαινετῶν ἐστιν ἀλλὰ τῶν 
τιμέων 101" 10---1028 4, εὖ- 
δαιμονία ἀνθρωπένη 1038 15. 
ἡ τελεία (ΞΞ:Ξ ϑεῖα) εὐδαιμο- 
νία 1115 11. Ἐ 24 βαᾳ. 178} 
1. ὃ εὐδαίμων φίλων δεῖται 
169 8-- 110} 19 (γ. φιλία). 
εὐδαιμονία οὐ ποιότης 1185 
16. οὐκ ἐν παιδιᾷ 1160 9 
--111511, ἀλλὰ μάλιστα κατὰ 
τὴν πρατίστην ἀρετὴν τὴν 
τοῦ νοῦ καὶ τῆς ϑεωρίας 
ἐνέργεια 1118 11 --- 1188 8, 
1180 8---82, δευτέρως δὲ κατὰ 
τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἦϑι- 
κὴν ἀρετήν 1188 9 -- -ὖὸ 8. με- 
τρίως τοῖς ἐκτὸς κεχορηγη- 
μένη 1180 88- 1195 90. ὃ 
εὐδαίμων ϑεοφιλέστατος 1195 
28---82. πῶς ἔχει πρὸς εὖ- 
δαιμονίαν ἡ παραμεμιγμένη 
ἡδονή ν. ἐμπλέκειν. ἡδονή. 
τῶν ἄλλων ξῴων οὐδὲν εὐδαι- 
μονεῖ 1198 27 5α. οὐδ᾽ ἀνδρά- 
ποδὸν 1195 8 5α. γτϑϑίθγθδ 
ν. παῖς. 

εὐδαιμονέξειν 908 2. 1008 9. 
10. 1. 101 94. 1160} 19. 

εὐδαιμονικός 990 8. 1160} 16. 
1115 60. 178» 28. 

εὐδαιμονισμός 1210 18, 
εὐδιάλυτοι φιλίαι 1568 19. 
Εὔδοξος 1010 27. 1120 9 βαα. 







ΝΡΘΕΧ. 

εὐεκτικός 1295 20 5αα. 1388 81. 
1168 1ὔ, 

εὔελπις 118» 8, 1168 4, 1178 
9 5Βαα. 

εὐεξία 1198 16, 1295 19 566. 
εὐεργέται καὶ εὐεργετηϑέντες 

161} 17 .----16088 27. 
εὐεργετικός 1110 10. 
εὐετηρία 98» 96. 1665 8. 
εὐξωέα 98Ὁ 21. 
εὐήκοος 102" 27. 
εὐημερία 99" 7. 178" 38. 
Ἐηνος 1838 81. 
εὐθηνεῖν (εὐσϑενεῖν ΚΡ) 1008 6. 
εὐθήρατος 110} 14. 
εὐίατος 1218 90. 1468838. 1625 28, 
εὐκατάφορος 1098 1. 
εὐκαταφρόνητος 121 21. 
εὐκοινώνητος 1215 4, 
εὐκόλως 100} 81. 
εὐλάβεια τῶν αἰσχρῶν 121" 24. 
εὐμετάβολος 1000 8, 1018 9. 

164" 80. 
εὐμετάπειστος 1518 14. 164} 6. 
εὐνοεῖν, εὔνοια, εὔνους 188» 

82 βαα. 1670 17 βαᾳ. 1688 7. 
166} 80 -- 1678 921. 

εὐνομία 1150 14. 
εὐπαάϑεια 1898 231. 1710 24. 
εὐπαρακολούϑητος 1088 19. 
εὐπειϑής 119" 7. 12. 180} 7. 
εὔπειστος 1610 10. 
εὐπορία 168" 84. 1675 16. 
εὐπραγεῖν 1618 16. εὐπραξέα 

98Ὁ 22, 1008 21. 101} 6. 1895 
84. Ὁ 8, 140} 7. 

εὕρεσις 1125 27. Ὁ 19, 146} 8, 
Εὐριπίδης 1108 28 (4λκμαίων). 

1115 12 (Μερόπη -- Κρε- 
σφόντης). 1865 11 [4λκμαέων]. 
1425 2 [Φιλοκτήτης]. 165" 2. 
οὗ. 1618 38. 

εὔριπος 1617} 7. 
εὐσθενεῖν ν. εὐθηνεῖν. 
εὐστοχία 1425 838. Ὁ 2, 
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εὐσυνεσία, εὐσύνετος 142 84 
- 1488 18. 1810 11. 

ευσχημοσύνη, εὐσχήμων 1285 
1. δδ. εὐσχημόνως 1015 1. 

εὐτεκνία 99} 8, 
εὐτραπελία, εὐτράπελος 1085 

28 8α. 1270 84---1980 9. 1665 
18. 1618 6. 1688 81. 110} 14, 

εὔτροπος 1988 10. 
εὐτύχημα 100} 28. 1945 20. 81. 

1288 81. 
εὐτυχία καὶ εὐδαιμονία 99} 8. 

1945 14, 1680 21 5ααᾳ. εὖ- 
τυχίαι 1240 19. 169} 14, 1718 
21. 96. 98. Ἀ18. 1. 38. --- οὗ 
ὡς ἀληϑῶς εὐτυχεῖς 119} 28. 

εὐυπέρβλητος 1285 17. 
εὐφιλοτίμητος 1220 22. 
εὐφυής , εὐφυΐα 1140 8 5αα. 

1440 84, 
εὔχεσϑαι τί δεῖ 129" ὅ 8α. 
εὔχρηστος 181 9. 
εὐωχία 1480 28. 
ἔφεσις 114" 6. 
ξῷος 129" 28. 

Ζεύς 1240 160. 1600 26. 1688 1. 
ξῆλος 106 23. 
ξημία καὶ κέρδος, ξημιοῦσϑαι 

καὶ κερδαίνειν 1828 9 566. 
Ὁ 11 5αα. 

ξῆν - αἰσϑάνεσϑαι ἢ νοεῖν 
1105. 19. 

ξήτησις 968 18. 1028 18. οὔπω 
φάσις 1420 14, καὶ βούλευσις 
112Ὁ 21 5βαα. οὗ 1428 81 5α. 

ξωὴ ἐνέργειά τις 1105 12, ϑρε- 
πτικὴ καὶ αὐξητική, αἰσϑη- 
τική, πρακτικὴ τοῦ λόγον 
ἔχοντος 988 1 5844. γ. οἰΐδτα 
ἀόριστος. 

ἡγούμενον 1188 6. 
ἡδονὴ καὶ ϑυμός 1065 8, δια- 

φοραὶ τῶν ποιούντων ἧδο- 



2602. ΙΝΘΕΧ. 

γνήν 1410 28 566. ἡδονῶν 
σωματικῶν 149 260 βαα. ἧδο- 
ναὶ τῶν καλῶν 1485 22 βαᾳ. 
αἵ δι᾽ ἁφῆς, καὶ γεύσεως 
ἡδοναὶ καὶ λῦπαι 1508 9, 
περὶ ἡδονῆς καὶ λύπης 1698 
80 -͵δά4Ὁ 81. 1728 10---17608 
29. τὰ λεγόμενα 152" 8 -- 
24. ὅτι, οὐ συμβαίνει διὰ 
ταῦτα τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι 
ἀγαϑὸν μηδὲ τὸ ἄριστον 1ὅδν 
24---Ἰὔϑ᾽ 85. ἡ ἡδονὴ μό- 
ριον τοῦ ἀρίστου 168" 1--- 
1645 1, ἀλλ᾽ ὑπερβολὴ σωμα- 
τικῶν ἡδονῶν ψεκτόν 1ὅ48 
8--21. διὰ τί τοῖς πολλοῖς 
φαίνονται σωματικαὶ αἶρε- 
τώτεραι 1648 92 --ῸὟῸ 81, διὰ 
τί περὶ ἡδονῆς ἕπεται διελ- 
ϑεῖν 1128 19--" 8, τὰ εἰρη- 
μένα 1128 91-- 38. Ὁ9- 1748 
12: Εὔδοξος 113}9 --96. Πλά- 
των 1120 28---8ὅ. οἵ ἀντίπα- 
λοι τῆς ἡδονῆς ἐλέγχονται 
1120 86-- -Τ718Ὁ 81, ἀλλὰ καὶ 
Εὔδοξος. 118} 82. 1745 10. 
ἡδονὴ τί ἐστι 1145 ἘΣ λει 1708 
29. οὔτε κίνησις οὔτε γένε- 
σις 1145 12.-Ὁ 18, ἀλλὰ τὸ 
τελειοῦν τὴν ἐνέργειαν ὡς 
τέλος ἐπιγινόμενον 1140 14 
-τ- 1788 8. οὐδεὶς οὖν συν- 
εχῶς ἥδεται 1168 8---Ἰ1, ἀλλ᾽ 
ἅπαντες τῆς ἡδονῆς ὀρέγον- 
ται 118 10---21, καὶ κοινή 
ἐστι πᾶσι τοῖς ξῴοις 104Ὁ 
84 βαα. οὗ 161Ὁ 16 8ᾳ. 1738 
19 βᾳ. ἢ 9 58ᾳ. 1788 2. βαα. 
διάφορα τῶν ἡδονῶν εἴδη 
1178} 18---81. 1745156ᾳ. 1765 
22--" 98, καϑάπερ τῶν ἐνερ- 
γειῶν 1150 94. 1105 8. ἔκά- 
στῳ ξῴῳ ἄλλη οἰκεῖα 1108 
4--- 9, ᾿ἀνϑρώπῳ αἵ τελειοῦ- 
σαι τὰς ἐνεργείας τοῦ ἀρίστου 

καὶ εὐδαίμονος 1108 10 ---29, 
ὥστε ὁ τούτου βίος οὐδὲν 
προσδεῖται τῆς ἡδονῆς ἀλλ᾽ 
ἔχει ἐν αὑτῷ 998 1---80. 1715 
22--. ἡδονὴ οὔτε διάνοια 
οὔτ᾽ αἴσϑησις 116} 84. ἡδίστη 
τῶν ἐνεργειῶν ἡ κατὰ σο- 
φίαν 1118 ῶ4. αἵ ἄνευ λύ- 
πης καὶ ἐπιϑυμίας ἡδοναί 
162 86584ᾳα. ἄλυποι 118Ὁ10 
866. εἰλικρινεῖς 1100 20. ν. 
τϑθύθσθδ, ἀβλαβής. ἄλυπος. 

ἀμιγής. ἀόριστος. ἀρετή. ἄτο- 
πος. ἀφροδίσια. ἐλευϑέριος. 
ἐμπλέκειν. ἐπείσακτος. ἐπο- 
νείδιστος. ϑεός. ϑεωρεῖν. ϑη- 
ριώδης. μαϑηματιπός. νοσώ- 
δης. ὁμιλεῖν. παραβάλλειν. 
σωματιπός. ψυχικός. 

ἥδυσμα. 110} 29. 
ἤϑος, ἠϑικός γ. ἀρετή. πάϑος. 

ἠϑικὴ φιλία 162 28. 81. 
ἡλίϑιος 1110 29, 1198. 20, 1918 

91. 1220 28, 128Ρ 4, 1958 298, 
28. 1208 ὅ. 1160} 82. 

ἡλικία 985 6. 1218 20. 128} 10. 
1480 8, 1508 838. 1618 ὅ. Ρ 84, 
160δ8 28. 

ἡλικιῶται 1618 26, 
ἡμιπόνηρος 161} 28, 
Ἡράκλειτος 1068 8, 146Ὁ 80. 

168 4. 1768 6. 

ἠρεμία 1 124 26. 184" 28. 
ἡρωικὴ ἀρετή 1468 195α. ἡρωνκά 

1008 7 5α. 

Ἡσίοδος 98" 9, 
ἡσυχία 1800 9. ἡσύχιος 1165 9. 

ϑαλάττιοι 1185 1, 
Θαλῆς 141} 4. 
ϑάνατος --- φόνος 1818 8. 
ϑαρραλέος 1178 12 βαᾳ. 161} 8, 

τὰ ϑαρραλέα 115 17. 
ϑαρρεῖν 1080 17. 1060 18, 101}Ὁ 





᾿ ἘαΟΣ τὰ: 
τ: Ν 

ἼΣ ἸΘΩΣ 
ϑρζτονον 



ΙΝΘΕΧ. 

9. 4,155 98:Ὁ 19..98: 1165 
ἃ..4:1175. 1:1; 

ϑάρρη 1018 88 5αα. 11ὅ5 7. 1175 
29. ϑάρσος 106Ὁ 22. 

ϑαυμαστικός 1268 2, 
ϑέαμα 998 9, ϑεατής 988 81. 

ϑέατρον 11ῦ 12. ϑεᾶσθαι 
915 10 5α. 161} 27. 

ϑεῖος ἀνήρ 145 27 εα. ϑεία 
μοῖρα 990 10. αἰτέα 119 22, 

Θέογνις 1108 12. 179} 6, 
Θεοδέπτης (Φιλοκτήτης) 160} 9. 
ϑεόπεμπτος 99Ὁ 18. 
ὁ ϑεὸς ἀεὶ μέαν χαίρει ἡδονήν 

164020. ϑεῶν δώρημα 99011. 
ϑεόσδοτος 99Ὁ 12. 
θεοφιλής 1198 24, 80. 
ϑεράπευμα 181} 8. 
ϑερμασία 118" 6. 
ϑερμότης 1498 80. 
ϑέσιν διαφυλάττειν 9608 2. 
Θέτις 1940 16, 
ϑεωρεῖν 980 8, 1008 82. 19, 

1028 7, 28. 1043 11. 1298 836, 
1898 7, 140811͵, 24. ΡΟ, 1418 
26. 1480 19. 140} 88, 1ὔ95 
16. 1688 90. 169" 88, 1708 2. 
1108 1 171891 38. ἘΦ. 178Ὁ 
8. 80. 84. 181} 8, 20. --Ξ βΒ6η- 
5108 ῬΘγοῖρθτθ 189» 91. οὗ, 
169Ρ88, αἵ τοῦ ϑεωρεῖν. ἐνέρ- 
γειαι 1088 1. αἵ ἀπὸ τοῦ 
δϑεωρεῖν καὶ μανϑάνειν ἧδο- 
ναί 1688 22. ϑεωρῆσαι καὶ 
γνῶναι 119 1. 

ϑεώρημα 1068 36. 1708 16. 
ϑεωρητικός 180} 21. βίος 98" 

19, 965 4, ϑεωρητιπὴ ἀρετή 
1118 18 5α. 28. διάνοια 1898 
21. ἐνέργεια 1110 19, 118» 
1 5α. 22. 

ϑεωρία 1220 17, --ὀ 108Ρ 96. 
146» 14. 1140 21, 118} ὅ, ορρ. 
πράττειν οὐ ποιεῖν 1180 21. 
28 56. 
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ϑηρια πράξεως οὐ κοινωνεῖ 
1895 20. 

ϑηῤιότης 1405 11. 18. 1495 1 
(οἴ. 148" 16 54ᾳ4.). 1608 1 5α6. 

ϑηριώδης 1185 4, ἄνϑρωπος 
1188 20, 14δ8 80. ἕξις 1403 
24. 1480 19. ἡδονή 1188 25. 

ϑητικός 198 2. 
ϑιασῶται 1008 19. 
θλίβειν 100} 28. 
ϑρασύδειλοι οὐ ϑρασύνεσϑαι 

115" 82 5α. 
ϑρασύς, ϑρασύτης 101Ὁ 8. 108Ὁ 

19 8ᾳ. 28 588)6α. 1098 2 56αα. 
Ἴ 5αᾳ. 116Ὁ 28 5βαα. 161} 17. 

ϑρεπτικὴ ξωή 988 1. ϑρεπτι- 
κόν 1028 82 56. 1448 9 5η6. 
οἵ. ψυχῆς μόρια. 

ϑρηνητικός 111} 10, 
ϑυμίαμα 1188 10. 
ϑυμοειδής 1160} 20. : 
ϑυμός 1088 8. 1118 26 5αα. (οἔ. 

ἀκούσιον). ἢ 10 Βα ας. 116" 23 
8Β46ᾷαᾳ. 1208 21, 18δ0 21. 26. 
148} 19. 147516, "84. 1495 8. 
34-- -Ὁ 260. οὗ ἀκρατής. 

ϑυμώδης 149" 14. 
ϑυσίαι 1220 10, 1608 28. 34. 

ἑατός 1ὅ0" 382. 
ἰατρεία 1040 17. 162 82. 1645 

91...30.. "012: 
ἰατρεύειν 91513, 1878 24. 164" 

18. 
ἰατρική 945 8. 965 88. 84, 915 

11. 1025 21. 1045 9. 112" 4 
1888 80. 81. 1418 82. 1485 
8. 27, 838. 1445 4 1488 8. 
180" 8. 271. 

ἐατρικός 915 10. 
ἰατρός 91512. 1025 21. 1089 15, 

112» 18. 1148 10, 1970 90. 
1885 8. 1875 17. 1480 8, 104" 
24. 180Ὁ 14, 18. 84. 

ἰδέαι (τοῦ Πλάτωνος) 960 17 566. 
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ἰδιογνώμων 161" 18 564. 
ἰδιώτης ορρ. ἀϑλητής 116} 18. 

ΟΡΡ. δυνάστης 1218 18. 1798 6. 
Ἴλιον 189" 1. 
ἱππική, ἱππικὰ ὄργανα 948 11. 
ἴσον μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλ- 

λείψεως, τοῦ πλέονος καὶ 
ἐλάττονος 106ἃ 28 584. 1818 
11 βαα. τὸ κατ᾽ ἀξίαν καὶ 
τὸ κατὰ ποσόν 168" 80 564. 
Ῥυθθίθγθα γ. ἀναλογία. 

ἰσχύειν 106} 8.116Ρ1.179}8, 24. 
ἰσχυρίξεσθαι 134} 28. 
ἰσχυρογνώμων 1610:δ. 19. 
ἐτητικός 116} 26. 

καϑαριότης 1105 1, 1718 28. 
καϑόλου --- Ρ]αἰοπΐβ 1ᾶ6α ὈοηΪ 

908 11, ορρ. καϑ΄᾽ ἕκαστα 
110} 82 5α. ΟΡρ. κατὰ μέρος 
1418 ἃ βα. περὶ τὸ καϑόλου 
αἴ ἐπιστῆμαι 180Ρ 22 -- τοῦ 
κοινοῦ 180} 10. ργϑϑίθγθῶ νυ. 

ἀρχή. 
κακηγορεῖν 129Ρ 28, κακηγο- 

ρία 1818 9. 
κακία ν. ἀρετή. μοχϑηρία. 
κακολόγος 128 8, 
τὸ κακὸν τοῦ ἀπείρου 106} 29. 

ἑαυτὸ ἀπόλλυσι 1268 12. 
καπκοπαϑεῖν 968 1, 176Ρ 29. 
κακοποιεῖν 1140 4(Ὁ). κακο- 

ποιός 1258 19, 
κακουργεῖν 1148 6, κακουργία 

165} 19, 
κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι 1280. 
καλοκαγαϑία 1248 4, 1790 10. 
τὸ καλὸν τέλος τῆς ἀρετῆς 110» 

12. μα. 122Ὁ 6 Βα. 
Καλυψώ 1098 81. 
κανονίζειν 1068 8, κανών 1188 

838. 1870 80 βα. 
Καρκίνου ἐν τῇ ᾿Δλόπῃ Κερ- 

κύων 1580" 10. 
καρτερία, καρτερικός 1488 86, 

ΙΝΘΕΧ. 

Ὁ 16, 140} 12. 147} 29, 1605 
14---᾿ 28, 1δ28 8ὅ, καρτερι- 
κῶς 1190 38. 

κατάκλισις 1068 28, 
κατακώχιμος 1179} 9. 
ματαπέλτης 1118 11, 
καταπλήξ 1088 84, 
κατασμικρέξειν 1688 14, 
καταφάναι 189" 1ὅ. κατάφασις 

1898. 21, 
καταφεύγειν 106} 18, 1825 20. 

1160 12,20. καταφυγή 166511. 
κατέχειν 1268 16, 20. 1498 14. 

180" 10. 
κατηγορεῖσϑαν 9600 82. κατη- 

γορίαι 908 29. 82. 
κοτήκοος 102" 81. 
κατορϑοῦν 980 28, 106} 260. 81. 

1078 14, 142" 80, 
κατορϑωτικός 104} 38. 
καχεξία 1298 19 βαα. 
Κελτοί 11} 28. 
κερδαίνειν, πέρδος ν. ζημία. 

κέρδος καὶ τιμή 168} 1 56α. 
Κερκύων ν. Καρπένος. 
κεφαλή 1418. 20. 
κιβδηλεύειν 168" 12. 
κιϑαριστής 9889 5α. 1088 84.Ὁ9, 
κυιϑαρῳδός 1045 1ὅ. 
κέμβικες 1210 22. 
κίσσηρις 1118 18, 
κίων 1148 24, 
κλείς 298 80. 
κλέπτης 1845 18 5Βαα. 
κληρονομία 168" 88. 
κληρωτός 160" 6. 
κλοπή 1078 11. 1815 6. 
κοῖλον 1028 81. 
κοινόν γ. καϑόλου. --- κοινό- 

της 1658 80. 
κοινωνία πολιτική 129019. 1608 

9... 28 Βα. οὗ. ἢ 94 βαα. κοι- 
νωνίαι ἀλλαχτικαί 182 81. 
οἰκονομικαί 160} 24---1618 8, 

κοινωνικαὶ φιλίαι 101} 14, 

ὡς νου μοῦ ὡρρρξβ 
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κοινωνοὶ βέου 1845 21. 
κόλαξ 1088 29. 1210 7. 1268 1, 

1218 8 βαα. 1698 1δ. 178 82. 
κολάσεις 104}16..109} 86. 1808 9, 
κοσμιότης 1098 10. 
κόσμος ἀδοῦβ 1288 7. 1248 1, 
τηυππβ 1198 22, 1418 922, 
Β., 1788 38. 

κοῦφα κρέα 141} 18 5αα. 
κουφίξεσϑαι 1118 29. 
κρηπίές 1148 20. 
Κρητῶν καὶ Μακεδαιμονίων νο- 

μοϑέται 1028 10 5. 
κρένειν 940 28. 998 28. 109} 8. 

1110 6, 1188 12. 80. 1140 7. 
1886Ὁ 26. 1860 832. 84. 1878 8, 
4. 1488 14 1, 1788 18, 174Ὁ 
84. 1703 81. 1798 10. 19,1818 
90. ἢ 9..8. 10. 

κρέσις 1090 28. 1188 38, 119} 
24, 126᾽ 4, 1848 81, 186} 38. 
1483 20. 1598 24. 

κριτής 905 1. 
κριτικός 1488 10 5βαα. 28. 80. 
κτῆσις 1215 26. 1160 11. Ορρ. 

χρῆσις 980 89. 1905 8 56. 
κυβερνητική 1048 9. 112} ὅ, 
κυβευτής 1225 1. 
κυκλωπικῶς 1808 28. 
κυμινοπρίστης 1210 27. 

- κυριεύειν 160} 88. 
κύριοι 1290 16. τὰ κύρια πρά- 

ξεως καὶ ἀληϑείας 1898 18. 
οὗ, 1468. 6. τὸ κυριώτατον 
τοῦ ἀνθρώπου, πόλις τὸ κυ- 
ριώτατον 1680 80 Βαα. ρτϑ8- 
ἔθγθῶ Υ. ἐπιστήμη. 

κυρτόν 1028 81. 
κωλυτικός 96} 192, 
κωμῳδίέαι αἵ παλαιαὶ καὶ αἵ 

καιναΐ 1288 239 βαα. κωμῳ- 
δός 1288 28. 

«Πακεδαιμόνιοι 1038 10 (οὗ, Κρῆ- 
τερ). 112529 1678 31. 1805 98. 
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Λάκωνες 1115 21. 124} 16, 121 
28. 14δ58 28. 

λαμπρύνεσϑαι 1298 84, 1288 22. 
λειτουργία 1688 29. 167} 12. 
“εσβία οἰκοδομή (οἰκοδομέα Ὁ) 

1810 80. 
λήϑη 100} 17. 186Ρ 81. 140} 99. 

157} 12, 
λήκυϑος 1288 14͵ 
λῆμμα 1228 40. 
ληπτικός 1200 16. 1218 82. 
λῃστής 1228 1. 1845319͵ 164} 83. 
λιϑουργός 1418 10. 
λογίξεσϑαι --Ξ- βουλεύεσϑαι 1898 

19. δα. 1403.80. 142Ὁ 2; 1ὅ. 
1τῦὉ 18 5α. , 

λογικός γ. ἀρετή. 
λογισμός 1118 84. 119Ρ 10. 141Ὁ 

14. 1420 19. 14 11. 1468 
88. 1490 86. 1600 24. καὶ 
λόγος ορῃ. ἕξις 1178 21. 

λογιστικόν ν. ψυχῆς μόρια. 
λόγος ὃ ὀρϑός 108 82 5αα. 

1140 29, 1888 10. ἡ 20. 28. 
29. 84. 1448 28 -- 1468 11 
(ΞΞ: ὁ κατὰ τὴν φρόνησιν). 
1410 81. 1518 12. 21. 22. λό- 
γος -- ὃ ὀρϑὸς λόγος 958 10. 
10151.119011.1ὅ.18. 1880 22, 
1440 99 5ᾳ. 146Ὁ 14, 151} 10. 
26. 8ὅ. 1638 8,1698 ὅ. οὗ 1020 
18. ΟΡΡ. προαέρεσις 1635 18. 

λοιδορεῖν, λοιδόρημα 1288 80 βα. 
λύμη 1108 21. 
λύπη γ. ἡδονή. ὁμιλεῖν. σωμα- 

τικός. 

λύσις τῆς ἀπορίας εὕρεσις 146} 
Ἶ 8α. 

λωποδύτης 1295 1. 

μαϑηματικός 940 26. 102" 33, 
1310 18: 1495. 19. 17. τὰ 
μαϑηματικά 142528, 161517. 
μαϑηματικαὶ ξητήσεις 1120 
22. ἡδοναί 118" 11. 



206 ΙΝΘΕΧ. 

μάϑησις 99} 9 5Βαα. 
μαϑητόν 990 9. 189" 26. 
μακαρίζειν 1003 8, 16. 88. 1010 

24 86. 
μακάριος 985 19. 100} 84, 1015 

19. 118Ὁ 16. 162 7. 1610 91. 
᾿1588 99, 169 17. 96. 1708 2. 
8. 21. 014. 1108 27. 1710 28, 
1180 96. 1195 2. τὸ μακάριον 
990 2, 101Ρ ὅ. μακαρέως 1008 
22. 

μακαριότης 118" 22. 
μαλακία, μαλακός 1168 14. 14δ8 

8ὅ..» 9, 1470. 28... 1485 12. 
1608 14-- 28, 198 85, 

μαντεύεσθαι 980 26. 
μάντις 1210 20. 
Μαργίτης 1418 14. 
μαστιγοῦσϑαι 115" 94. 
μάταιος 945.231. 968 29, 96} 20. 

1210 11. ματαίως .9ὅ5 ὅ. 
μάχαι ἐν ταῖς φιλίαις 162 9. 
μάχιμος 110} 14, 1115 7. 
μεγαλοπένδυνος 124" 8. 
μεγαλοπρέπεια, μεγαλοπρεπής 

101Ὁ}16 564. 1593 18--.193538. 
μεγαλοψυχία, μεγαλόψυχος 100" 

89. 101 21 βαᾳ. 1985 84-- 
1288 88. 

Μεγαρεῖς 1288 24. 
μέϑοδος 945 1. ἢ 11, 988 29͵ 

1298 6. οὗ τέχνη. 
μεϑύσκεσϑαι, μεϑύειν 110} 26, 

118} 31, 82, 1175 14, 1615.4, 
μελαγχολικός 150} 2ὅ, 1628 19, 

28. 164} 11, 
μελέτη 1010 82, μελετᾶν 1143 8͵ 
μέλι 1815 14. 
μελλητής 124} 24, 
μέλος 1185 8. 1288 22. 1708 10, 

1788 14. 
μέμψεις ἐν ταῖς φιλίαις 162} ὅ. 
μεριστόν 102580.180082.174}11, 
“Μερόπη 1118 12. οἵ, Εὐριπέδης. 
μεσέδιος 1825 28. 

μεσότης ἡ ἠϑικὴ ἀρετή 1068 
20 ---1078 7. 

μετάδοσις 1885 2. 
μεταμέλεσϑαι, μεταμέλεια 110" 

19. 21 5α. 1115 20. 166} 24, 
μεταμελητικός 1ὔρ8 21. Ὁ 80. 
μεταρρεῖν 161} 7, 
μεταρρυϑμίξειν 119" 10. 
μεταφέρειν 1190 8, 1870 1, 

1018 10. 
μεταφέρειν 11908.18701.161510. 
μεταφορά 1165 1ὔ. 138} 6. 1495 

28. Ἐ 82. 
μέτρον ἑκάστου ἡ ἀρετή 1105 

11 5α. ὁ σπουδαῖος 118582 56. 
μητρικὴ τιμή 1605 21. 
μητροχντονεῖν 1105 29, 
μιαιφόνος 111 10. 
μικροκένδυνος 1240 1. 
μικροπρέπεια, μικροπρεπής 

1010 19 5αᾳ. 1295 80. ἢ 8. 1288 
217 βαα. 

μικροψυχία, μικρόψυχος 1017} 
28. 1280.9 βαα. 234 Βα. 128" 
11 8αα. 

“Μιλήσιοι 1515 8 56. 
Μίλων 106} 8. 
μίσϑωσις 181 4, 
μῖσος 108" 22. 
μνησέκακος 125 8. 
μοῖρα 99" 10. 
μοιχεία 1018 11. 1818 6. 
μοιχεύειν 1073 14. 129Ρ 21, 1805 

24. 29. 1828 8, 1848 22. 
μοιχός 1115 1. 1845 18. 29. 
μολέβδινος κανών 1810 80 Βα. 
μοναδικὸς ἀρυϑμός 1815 80. 
μοναρχία 160Ρ 1. 11. μόναρχος 

1188 82, 
μονάς 114} 12. 
μονούμενον 960 17. 9170 14. 

1720 98, 
μονώτης 910 9. 99" 4, 1670 21. 

1609Ὁ 16 5ᾳ. 1105 ὅ, 
μουσική 1800 8. 1815 19, μου- 
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σικός 1088 20 βαᾳ. 1103 10. 
1130 80 5α. 1755 18. 

μοχϑηρία --Ξ κακέα, ορΡ. ἀρετή 
1290 28 5αᾳ. 1808 16 5α. ἢ 24. 
186058294. 146Ὁ 1. 1615 16. καὶ 
ἀκρασίὰ 148} 2. 160} 82 8αα. 

μυρεψική 1Ὅ88 26, 
μυστικά 1115 10. 
μωραΐένειν 148} 2. 

ναυπηγική 945 8. 
νεανικὴ ἐπιϑυμία 1485 21. 
νεαρὸς τὸ ἦϑος 958 1. 
νεμεσητικός, νέμεσις 108 1 5αα. 
νέοι γεωμετρικοί, φρόνιμοι δ᾽ 

οὔ 1495 12 56. 
Νεοπτόλεμος ν. Σοφοκλῆς. 
Νιόβη 1485 88. 
νοεῖν 1620 18. 185 10. 1108 

19. τὸ νοοῦν 1668 22. νοοῦ- 
μὲν ὅτι νοοῦμεν 1108 82. 

νόησις 1108 17. 
νοητικὰ μόρια (τῆς ψυχῆς) 

189" 12, 
νομή 1115 1. 1810 8, 
νομικὴ φιλία 1620 21 ξαα. δί- 

καιον νομικόν 184 18 56α. 
1860 84, νόμιμον 1810 18. 
οἵ. 102 21. νόμιμα πάντα 
δίκαια πώς 1290 12 βΒαα. 

νόμισμα 119026. 188530. 29 5αα. 
ῬῚ1 16. 91. 1045.1. 166" 12. 
118Ὁ 16. 

νομοϑεσία 1410 89, 181 14. 
νομοϑετεῖν 94} ὅ, 109} 84. 180Ὁ 

26. 1840 28. 1817} 28. 1803 6. 
1818 160. 

νομοθέτης 101} 11. 108" 8 5α. 
118 28. 1288 80. 1870 18, 
21. 1δῦ8 28. 1603 18. 

νομοϑετική 1290 18, 1410 26, 
νομοϑετικός 1803 88. ἢ 24. 
29. 181} 1. 

νόμος ὧν ἑαυτῷ 1285 82. ἀναγ- 
καστικὴν ἔχει δύναμιν λόγος 
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ὦν 1808 20 5α. καϑόλου πᾶς, 
καὶ διὰ τοῦτο ἐλλείπει 1810 

"18 8αα. 26 5α. καὶ ψήφισμα 
1810 27 5β4αα. ρτγϑδίθγθδ υ. 
ἀπεσχεδιασμένος. φύσις. 

νοσηματώδεις ἕξεις 148Ὁ 97. 
1498. 6, 12. »νοσηματώδης 
ἀκρασία 1498 19. νοσηματω- 
δῶς 1410 88. 

νοσώδη ἔνια τῶν ἡδέων 152 
22, 188 17. 

νουϑέτησις 102} 84. 
ψοῦς 965 .9ὅ. Ῥ'29.. 97} 2,.1199 

21: 88..:183985.18...1698 17... 
οορυὐϊο ρῥυϊποϊρίοστιτα 140" 
81 - 1418 8, 1418 19. ὃ" 3, 
1493 96 Ξαα. (οΟΡΡὈ. λόγος, αἱ 
1480 1). 1488. 27. ἢ 7. τῶν 
πρώτων ὅρων καὶ τῶν ἐσχά- 
τῶν 1485 86--" 11, ἐν ταῖς 
πρακτικαῖς 148 2. ὀρεκτικός 
189Ὁ 4, καὶ διάνοια 1898 838, 
Ξ- νοῦς ϑεωρητικός γ6] ρο- 
ἰΐὰβ --ς τὸ ἐπιστημονικόν 111 
18. 30 54. Ὁ 19. 80. 1188 99. 
1198. 21. οὗ ψυχῆς μόρια. τε 
νοῦς πρακτικός 144 9, 12, 
1605 ὅ. 108" 86. 1693 18. 1760 
18. 1808 22. 

νῦν πάντες --- Ῥ]αἰομπῖβ ἀϊβοὶ- 
ΡΌΠ 144} 91. 

ξενία 110} 21. 
ξενικὴ φιλία 165 81. 161} 16. 
ξένων ὑποδοχαί 1285 8, 
Ξενόφαντος 1005 12, 

ὄγκος 1188 1. ὀγκηρόν 1210 34. 
ὀδύρεσθαι 1388 80, 
Ὀδυσσεύς 1408 21, 151} 90. γ. 

Σοφοκλῆς. 
ὀθνεῖος 1260 27. 1608 6. 1638 

8. 82. 106Ὁ 84. 169Ρ 13. 21. 
οἰακίξζειν 1125 21. 
οἰκέτης 186} 81. 
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οἰκήσεις ἀδέσποτοι 1615 1. 
οἰκία ἀναγκαιότερον πόλεως 

1625. 18 6. 
οἰκοδομεῖν 1088 38. 11, οἷ- 

κοδομή (οἰκοδομία ΚΡῚ 181» 
80. οἰκοδόμησις 102} 14. οἷ- 
κοδομική 918 20. 1408 7. 1745 
20. οἰκοδόμος 1088 38. 10. 
11. 1885 7. 9.. 28. 

οἰκονομία 1410 82, 1425 9. 
οἰκονομική 945 9. "ἢ 8, οἶκονο- 

μικός 140Ὁ 10. οὐκονομικὸν 
δώιαιον 184ὉΡ 17. 188} 8. 

οἰνηρὰ καὶ σιτηρὰ μέτρα 1888 2. 
οἰνοφλυγία 1148 21. 
οἰνωμένος 1415 14. Ὁ 7. 19, 161» 

16. 164} 10. 
ὀκνηρός 1258 24. 
ὀλιγαρχία 160} 12 5αα. 
ὀλιγαρχικός 1815 28. 
ὀλιγωρεῖν 1248 10. ὀλιγωρία 

1498 89. ὀλιγώρως 121 1. 
ὁλόκληρος 1218 19. 1268 12. 
ὀλοφυρτικός 158 9. 
Ὀλυμπίασι 998 8. τὰ Ὀλύμπια 

1410 88. 
ὄμβρος 1125 26. 168" 8. 
Ὅμηρος [μ 319 5ᾳ.: 1098 31 5αα. 

Τ' 166 5αα.: 109" 9.1 1185 8, 
ΧΊΟΟ. Θ 148 5α.: 1108 21 βαα. 
[Β 891. 898: 1108 838 Βαα.] 
Π ὅ19 411 Ξ 1561 οὐ Ο 382. 
ὅ94 οὐ ὦ 819 οὖ 4108 νϑὺ- 
5.5: 116} 27 βαα. [Γ 234: 1188 
22. 2. 129(Ὁ): 118Ρ 11. [ρ 
420: 1295 28} 2 2386: 1860 
95α. 2, 268 5α.: 14δ5 20 Βαα. 
Ξ 414. 211: 1490 16 βαᾳ. [Κ 
224: 1δ68 15. ρ218: 1663 84. 
4 ὅ44: 160Ὁ 20. Β 248. 112. 
4418: 1618 14 βα. [.114 Βα.: 
1088 28,] ργδϑίθσθδ ν. ἥαρ- 
γίτης. 

ὁμιλεῖν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύ- 
πὴην 1975 18, 1173" 88 κα. 

ὁμιλία 1260 11. 81. 1270 84, 
1280, 166829. 1688 3.172511, 

ὄμμα τῆς ψυχῆς 1445 80. ὄμμα 
ἔχειν ἐκ τῆς ἐμπειρίας 148} 
18 5α. οὗ ὁρᾶν οὐ αἰσϑάνε- 
σϑαι. ' 

ομογενης 16δ8 88. 
ὁμογνωμονεῖν 1668 18. 1075 24, 

51. 168Ρ Ἴ. 
ὁμοδοξία 1618 23. 
ὁμοήϑης 1015 11. 1615.27. 1625 

12. 
ὁμοιοπαϑεῖν 96» 22... 
ὁμοίωμα 16151.1600 22, 1780 27. 
ὁμολογία 1218 88. 161} 1ὅ. 162} 

21 
ὁμόλογος 11Ὅὅδ 81. ὁμολόγως 

1898 80. 
ὁμονοεῖν, ὁμόνοια 1δδ5 24 5α. 

1078 292- Ὁ 16, 
ὁμοπαϑής 1618 26. 
ὁμωνυμία, ὁμωνύμως 1295 21. 

80. ὁμώνυμος 96" 27. 
ὀνοματοποιεῖν 1010 18. 
ὀξύς, ὀξύτης 1165 9. 1265 17. 

18. 160 95. 1088 ὅ. 
ὀξυφωνία 1288 1. 
ὀπυέειν 148" 82 586. 
ὅραμα 118" 18. 114} 27. 
ὁρᾶν δηΐτηο νἱάθγθ 1185 88. 

1439 14. οὗ 1140 6 5α. οὗ 
ὄμμα. αἰσϑάνεσθαι. 

ὅρασις 1145 14. 12. 
ὀργανικὰ μέρη 1108 16. ὁργα- 

νικῶς 990 28, 
ὀργὴ πάϑος 100} 22 οὐ ν. πέ- 

πτειν. 
ὀργίλος, ὀργιλότης 108} 19, 1085 

1 8α. 1265 18 5Βαα. 
ὀρεκτικός ν. νοῦς οὖ προαΐίρε- 

σις. τὸ ὀρεκτικόν 102" 80. 
ὄρεξις 9ὅ8 10. 107} 29. 1105 28. 

1190 7. 9. 1880 11. 1898 18. 
22. 34, 80. ἢ 4. 149 4. 169» 
20. 160} 838. 1718 80. βου- 
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λευτική, διανοητική 1185 11. 
1898 98. Ὁ ὅ. 

ὀρϑοδοξεῖν 1618 19. 
ὀρϑή 988 80. 1400 1ὅ. 

λόγος γ. λόγος. 
ὁρισμός 1808 38. 1698 8. 
ὁρμή 102} 91. 110} 80. 1808 28. 
ὅρος ἢπὶβ 910 12. 1498 1, ἀ6- 

δηϊῖο 188Ρ28. 24. πούϊο 168" 
9ὅ. μέσος 142Ὁ 84, ἔσχατος 
1410 14, ὅροι ὧν οὐκ ἔστι 
λόγος 1495 90, ἀκίνητοι καὶ 
πρῶτοι 1480 2. ταθΙ ὈΓΌΤ 
Ῥιοροσύϊομϊβ 181} ὅ. 9, 16. 

ὅσιον 968 10. 
ὀσμή 1188 9 5αα. 
ὄσφρησις 118" 18. 1708 1. 
τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι 9" 6 5αα. 

980 1 5αα. 
οὐσία 965 21. 1015 6. 1195 18, 

1208 1. Ὁ 9, 12. 94, 1218 18, 
1608 20. 

ὀφείλημα 162Ὁ 28. 1658 8. 
ὀφθαλμιᾶν 1718} 28, 
ὀψοποιητική 1Ὅ88 26. 
ὀψοφάγος τις (Φιλόξενος) 1188 

82. 

ὀρϑὸς 

πάγκακος 99} ὅ, 
παϑητικός 106» 24. 1158 2. 
πάϑος ἀδταθθμη 1828 9. 18. 

πάϑη τῆς ψυχῆς 108} 19 5αα. 
οἵ. δύναμις οὐ ἕξις. τὰ ἤϑη 
καὶ τὰ πάϑη 158 10. μεσό- 
τητες ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ τοῖς 
περὶ τὰ πάϑη 1088 80 5αᾳ. 
πάϑει, κατὰ πάϑος ξῆν 98 
8. 1605 89. 179» 18, 21 5α. 

παιδαγωγός 119} 14. 
παιδεύειν 1625 7. 18. 1725 20. 

1800 2, ὁ πεπαιδευμένος 940 
28. 953 1 βα. 1288 21. 

παιδεία ἡ ὀρϑή 1040 18, οὗ 
1125 30 βαα. 179Ὁ 34 βαα. ἡ 
πρὸς τό κοινόν 180} 26 βαα. 
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παιδιά 1210 86. 1285 14, 19. 
4, 8. 150} 17. 1760} 9. 27 5αα. 

παιδικαὶ ἁμαρτίαι 1195 84. φι- 
λέαι 10δν 206. παιδικὸν δῶ- 
ρον 1288 1ῦ. 

παιδιώδης 180" 10. 18. 
παίξειν 1285 10. 1716} 80. 83. 
παῖς οὐκ εὐδαίμων 1008 1 5α. 

μαϑηματικχὸς γίνοιτ᾽ ἂν ἀλλ᾽ 
οὐ σοφὸς ἢ φυσικός 1425175α. 

παμφάγος 149} 84, 
παναΐίσχης 99} 4. 
πανουργία, πανοῦργος 

21 86. 
παραβάλλειν εἷς ἡδονήν 1689 84. 
παραγγελία 1048 1. οὗ τέχνη. 
παρακαταϑήπκη 1818 4, 185} 4. 

178 11. 
παράκλησις 1088 1. 
παρακούειν 1498 26. 
παραμυϑητικός 1110 2. 
παράνομος 1018 82. 1298 82. 
11 180} 8, 10. 11. 

παρασείειν 128 81, 
παραφυάς 908 21, 
παρεκβάσεις πολιτειῶν 1608 

81 βαα. 1618 80 βαα. 
παρεκκλίνειν 1088 18, 
πάρεργον 988 82. 
πάροδος 1285 28. 
παροιμία 1468 84. 166Ὁ 26. 19 

81. 168} 6. 
παροιμιάξεσϑαι' 1290 29. 
παρρησία 1088 29. 
παρρησιαστής 1240 29. 
πατρικὴ ἀρχή 1600 206. πρόσ- 

ταξις 1808 19. τιμή 1088 26. 
φιλία 1618 1ὅ. ἢ 17. πατρι- 
κὸν δίκαιον 184} 9. 

παχυλῶς 94" 20. 
πειϑαρχεῖν 1020 26. 1098 18. 

1190 11, 1808 ὅ. 11. 
πειϑαρχικός 94} 81, 
πέπτειν τὴν ὀργήν 1208 34 56. 
περίαπτος 995 10. 

1445 
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περιγράφειν, περιγραφή 988 
21, 28. 

περίεργος 110} 27. 
Περικλῆς 140} 8. 
περίλυπος 1245 10. 
περιμάχητα ν. ἀγαϑαά. 
περιφέρεια 1028 81. 
περιχαρής 1248 1. 
Πέρσαι 1840 26. 1600 27. ἡ 

Περσικὴ τοῦ πατρὸς πρὸς 
υἱεῖς κοινωνία 160 81." 

πεπηρωμένος πρὸς ἀρετήν 99Ὁ 
49. 

πήρωσις 1143 90. 1815 8. 1468 
81: 1480.417.-149Ὁ. 99, 

πιϑανολογεῖν 94" 26. 
πιϑανότης 912 8. 
πικχρός 1188 28. 1688 ὅ. 1180 24. 

οὗ πικροί 1268 19. 
πιπίσκειν 1118 14. 
Πιττακός [118 81 5α.] 1678 82. 
πλάνη 94} 16. 1δδδ 21. 
Πλάτων 905 [21-- 99]. 82. [965 

11--- 918 18. 104} 19. [1468 
29. Ὁ 28 544.] 172» 28 βαα. 

πλεονεκτεῖν 1808 17, 20. 186" 
Δ1, 18051: 

πλεονέκτης 128" 82. 129Ρ 1, 9, 
1808 26. 168" 19. 

πλεονεξία 1929" 9. 167} 10. 
πλευρά 1128 98. 
πλευρῖτις 188} 2, 
πλωτῆρες 1608 18. 
πόϑος 108" 28. 
ποίησις καὶ πρᾶξις, ποιητὸν 

καὶ πρᾶκτον ἕτερον 14089 566. 
Ὁ 8 5ααᾳ. 65ᾳ. οὗ, 9458 5αᾳ. 189» 
1. βαα. Ῥτδθίθγθδ ν. ϑεωρία. 

ποιηταὶ ὑπεραγαπῶσι τὰ οἶκεῖα 
ποιήματα 1688 1 βαᾳ. 

ποιητική 1890 1 οὗ ν. διάνοια. 
ἕξις. 

ποικίλος 1018 8. 
ποιότης 1188 18 5αα. 
πολεμικός 948 12. 1018 4. 1168 

ἃ 

20. 1160 6. 1190 94. 164Ὁ 24, 
1770 1.. 8.17) 

πόλις τὸ κυριώτατον 168} 81. 
μέγεϑος πόλεως 110} 81 86. 

πολιτεία ἀγαϑὴ καὶ φαύλη 108Ὁ 
6. ἀρέστη 181} 21 5ᾳ. μέα 
πανταχοῦ κατὰ φύσιν ἀρίστη 
188 ὅ. πολιτεῖαν καὶ παρ- 
ἐκβάσεις 1608 81 βαᾳ. οὗ κοι- 
νωνοῦντες τῆς πολιτείας 180Ὁ 
82. πολιτειῶν συναγωγαΐί 181Ὁ 
1.18. --- τιμοκρατία 1608 84. 

πολιτικός 1028 8. 18. 98, 1192} 
14.140Ρ}11. 1495. 1710 6 866. 
1800 80. 1815 11, πολιτική 
9485 27 βαα. 9ὅδ 2. 15. 99" 
29. 1028 12, 21. 1088 12. 180Ὁ 
28. 1418 21. "99 βηᾳ. 1468 
10. 1620 1, 1710 16. 180} 81. 
1818 11, κοινωνία 129} 19. 
1005 9. 11. 21 συνήϑεια, 
1818108α. φιλέα 1613 10 5αα. 
Ὁ 18. 108} 88 8ᾳ. 167 2, 1718 
17 βαα:. τὰ πολιτικά 985 ὅ. 
180" 8ὅ. --- οἵ πολῖται 116» 
18, ἢ τὰ πολεμικά 111} 6 5α. 
πολιτικαὶ ἢ πολεμικαὶ πρά- 
ξεις 1110 16 8ᾳᾷ. ἄνθρωπος 
φύσει πολιτικόν 91011. 169} 
18. πολιτικὸν δίκαιον ν. δί- 
καιον. 

πολιτεύεσθαι 1128 929. 141} 28, 
1710 18, 1815.1, Ὁ 90. 

Πολύκλειτος 1415 11. 
πολύκοινος 99" 18. 
πολυπράγμων 1428 2, 
πολυφιλία, πολύφιλος 158 80, 

1100 93...115 9. 16. 
Πόντος 148" 29, 
πορνοβοσχός 121 88, 
πορφύρα 1288 28. 
Πουλυδάμας 1168 23. 
᾿πραγματεία 108" 260. 10ὅ8 6. 11. 
πραγματεύεσϑαι 1010 22. 1228 

9. 1160} 29. 
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πραχτικὴ ξωή 988 8. οἵ πρα- 
κτικοί 9580 22. 

πρᾶος, πραότης 1088 8, ἢ 19. 
1084 4 βαᾳ. 109} 11 βαᾳ. 126Ὁ 
26---1260Ὁ 9. 1290 22. 

πρεσβύτης 1ὅ05 234. 1085 ὅ. 
πρεσβυτικός 185 2. 
Πρέαμος 1008 8, 1465. 21. Πρια- 

μικαὶ τύχαι 1015 8. 
προαγωγεία 1815 1, 
προαίρεσις τέ ἐστι 111} 4-- 

1198 17. πῶς γίνεται ὀρϑὴ 
1445 19 βηᾳ. 1465 4 Ξα. πρᾶ- 
ξις καὶ π. 948 1. γνῶσις καὶ 
π. 9ὅ8 14 

προαιρετικός 1810 86. προαι- 
ρετικὴ ἕξις 1060 86. 1895.22 5α. 

προαιρετός 1138 1δ. 1188 8. 10. 
ὉΆ4, 189 6. 

προαισϑάνεσϑαι 180} 23. 
προβουλεύειν 1138 1ὅ. 185} 10. 

20 
προγαργαλίζειν 160} 22, 
προγιγνώσκειν 189" 20. 
πρόγονοι 1220 81. 1618 18, 19. 
προεγείρειν 1560} 28. 
πρόεσις καὶ λῆψις 101} 12 56. 
προετικός 1200 16. προετικῶς 

192} 8. ἕ 
προέχειν 90} 18.16409. 111 17. 
προΐεσθαι 114511.119018, 1648 

28. 8ὅ. 1698 20. 26. 80. 88. 
προνοητικὴ δύναμις 1418 28, 
προπέτεια, προπετής 1168 7. 

160} 19. 26. οὗ, ἀκρασία. 
προπηλακίζεσθαι 1268 1. 
προπηλακισμός 1815 9. 
προσάντης 9608 12. 
πρόσϑεσις 1188 1, 1488 10. 1498 

11. 
πρόσπαιος 1660 86. προσπαίως 

1618 2, 
προσποιεῖσθαι 1210 9. 18. 90 (9). 

1698 15. 165" ὅ. 1788 81... 
προσποίημα 1218 20. 
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προσποίησις 1088 21. 166Ὁ 10. 
προσποιητικός 115} 80. 121521. 
πρόσταγμα 119} 18. 
πρόσταξις 1498 28. 1805 19. 
πρόσφορος 180" 12. 
πρότασις 1418 1. ἑτέρα 1485 8. 

τελευταία 1410 9. 
τὸ προτερον καὶ ὕστερον 965 

18 5αα. 
προὐπαρχή 108 ὅ. 
Πρωταγόρας 1648 34. 
πτῆσις 1143 81. 
Πυϑαγόρειοι 960 ὅ. 106} 80. 

1890 99, 
πυκτικός 180} 10. 
πυρέττειν 180} 9. 

ῥάβδωσις 1148 34. 
Ῥαδάμανθυς 182" 28. 
ῥητορική 94" 8. 1818 16. ῥητο- 

ρεκός 940 21. ῥήτωρ 113} 18. 
ῥίζα 1601} 89. 
ῥυπαίνειν 99} 2. 

σαϑρῶς 100} 1. 
Σαρδαναπαῖλος 9ὅ" 22. 
Σάτυρος 1483 84. 
σεῖος 1458 29, 
σεμνύνεσθαι 1240 21. 
Σικυώνιοι 1118 21. 
Σιμωνέδης [100 21 5αᾳ.]. 1215 7. 
σιναμωρία 1490 38. 
σιτηρὰ μέτρα 1885 2. 
σκέψις ἄλλη 990 14. ἡ σκέψις 

αὕτη 1028 12. 
σκληρός 1288 9. 
Σκύϑαι 1195. 28. 160} 14. 
σκῶμμα 1283 80. σκώπτειν 1285 

Ἴ. 14. 2ὅ. 81. 
Σόλων 1008 11 βαᾳ. 1195 9. 
σοφία 980 94. 1088 ὅ. 1415 3 βαᾳ. 
8-. Ὁ 8, 148 10 8ᾳᾳ. 88- - 
1445 6. 1455 1. 1115 94 βαα. 

σοφός 988 21. 1088 9. 1875 10. 
141510 544. 1493 17, 1695 2. 
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1088 20. 1795 117. 80. --- σο- 
φιστής 1210 20. 

σοφισταί 1648 81. 180} 8 Βα. 
1815 12 586αα. 

Σοφοκλέους Νεοπτόλεμος καὶ 
Ὀδυσσεὺς ἐν. τῷ Φιλοκτήτῃ 
1405 19 βαα. 1610 18 866. 

Σπεύσιππος 960 1, 168" ὅ. 
σπευστικός 1205 14. 
σπουδαστὸν καὶ φευχτόν 168" 

2ῦ. 
στασιάξειν 166Ὁ 19. 161884.14, 
στάσιμος λέξις 1265 14. 
στιγμή 1140 12. 
στοχαστικός 106Ὁ 16. 28. 1098 

Ὁ, 141» 18, 
στρατηγική 9458 9. 12. ἢ 8. 968 

82.91517. στρατηγικός 91510. 
στρατηγός 1018 8. 1640 24, 1665 

20 
στρατιώτης 116} 6. 1115156. 17. 
στρυφνός 1010 14. 1ὅ85 2, 6. 
συγγενικὴ φιλία 161} 12. 10 Βαα. 
συγγνώμη 1090 82. 1108 24. 

1115, 1488 99 56. 1465 3 8α. 
1490 4, 

συγγνωμονικός 1268 8, 1808 ὅ 
564. 1485 91. 160} 8, 

συγγνώμων 1488 81 (9). 
συγγυμνάξεσϑαι, συγκυβεύειν, 

συγκυνηγεῖν 1128 4, 
συγχαίρειν 1668 8. ἢ 18, 1715 6. 
σύξευξις 108} 9. 1888 6. 
συζῆν 1960Ὁ 11, 1218 18, 1δθ5 

ΟἿ. 5. 1070 5: 18. 19.1685 
98. 169» 17. 1105 15. 4. 
1115 5..08. 10. 32. 279.518. 
809). 1180 δ. 

συλλογίζεσθαι 1015 84. 1498 58. 
συλλογισμός 189" 26---81. 142» 

28. 1408 94, συλλογισμοὶ τῶν 
πρακτῶν 1445 81 5αα. οὗ, 146" 
8ὅ 5αα. 

συλλυπεῖν 111" 8. 
σύμβιος 1115 28. 

συμβιοῦν 1260581. 1628 29, 1069 
80 

συμβόλαιον 164" 18... 
σύμβουλος 112} 10. 
συμμαχία 1δ18 27, 
συμμεταβάλλειν 1008 28. 
συμμετρία 1880 18, 1788 20. 
συμπεραίνεσθϑαι 94" 92. τὸ συμ- 

περανϑέν 1408 26. 1475 97. 
συμπέρασμα 98" 9. 189" 84. 
συμπίνειν 1125 8, 
συμπλοϊκαὶ φιλίαι, σύμπλοι 

1690 28. 161" 18. 
συμπορεύεσθαι 1605 9. 
συμπράττειν 1678 1. 9. 
συμφιλοσοφεῖν 1125 ὅ. 
συμφοιτητής 1628 88. 
συμφυῆναι 1415 22. 
συνάγειν 1818 16. ἢ 18, 
συναγωγή ν. πολιτεία. 
συνάδειν 98011.1795921.181591. 
συναισϑάνεσθαι 110} 4. 10. ;: 
συναίτιος 114 28, 
συνακολουϑεῖν 100" 4. 
συναλγεῖν 1608 7. 21. Ὁ 18, 1715 

7. 80: 85. δ“, 
συναλλάγματα 108} 14. 1815 1. 

Ὁ 95, 88. 1880 29. 1185 12. 
ἑκούσια καὶ ἀκούσια 1815 
1 5αα. 

συναλλάττειν 162} 24, 80. 88. 
συναναλίσκειν 166" 27. 
συνάπτειν 10} 18, 1678 84. 
συναριϑμεῖσϑαι 910 10 5αα. 

106} 1͵ 
συνάχϑεσθϑαι 1118 8, 
σύνδεσμος 1625 21. 
συνδιάγειν 1610 22, 162} 14. 

1668 7. 28. 
συνδιημερεύειν (Ὁ) 102} 16. 166} 

14 
σύνδουλος 148" 96. 
συνδυάξειν 1218 10. 181 8, 

1818 88. 

συνδυαστικός 1628 11. 
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συνεργεῖν 116} 81. 111} 28. 
συνεργός 985 24. 99} 28. 1713. 84. 
σύνεσις, συνετός 1088 ὅ. 8. 1485 

56. ν 1 761Ὁ} 50. 1815. 18. 
σύνεσις καὶ εὐσυνεσία 1420 
84 -- 1488 18. 

συνεχής 1000} 16. 1068 36. 1815 
95. 5015}: 160».84. 1105. 7: 
Δ 17» αἱ; 

συνήδεσθαι 1668 27. 1713 8. 
συνηδύνειν 1260 80. 82. 1275 

8. 8. 
συνημερεύειν 1ὅ6}᾽ 4. 161 1. 

20. 1688 9. 1609Ρ 21. 1718 ὅ, 
1125 ὅ οὐ ἔοτέ. 162Ὁ16. 166} 14. 

συνθϑέλειν 1075 1. 
συνθήκη 1885 29. 1840 82. 8. 

1610 7. 
σύνϑρηνος 111 9. 
συνιέναι 1485 18, 18. 1190 27. 

1818 20. 
συνοικεῖν 1025 21, 
συνοικειοῦν 1610 21, 1025 2. 

1125. 20. 1785 29, 1788 1δ. 
συνορᾶν 1160} 7. 
συντρέφειν 1088 2. 
σύντροφος 1610 84, 1628 18. 
συνῳδός 980 80. 1712 6. -- 
συνώνυμος 1808 38. 
σύρμα 1165 1. 
συστένειν 1110 10. 
συστοιχία τῶν ἀγαϑῶν 96} 6. 
συστρατιῶται 189" 28. 1608 16. 
σφαῖρα 1983 14. 
σφαιροῦν 1118 12. 
σφάλλεσθαι 1440 11. 
σφάττειν ἑαυτόν 1888 9 56. 
σφοδρός 1190 10, 1648 29. ἢ 2. 

18. σφοδρῶς 106} 271. 
σφοδρότης 160" 27. 
σχῆμα 1188 4. 138Ρ1. 181} 81. 

1000 9. 
σχολάξειν 1608 27. 1710 ὅ. 
σχολαίως 1110 234. 
σχολαστικός 1110 22. 

ἌΒβιετ. ἘΤΏ. Νίο, 
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σχολή 1110 4 56. 
Σωκράτης 116} 4, 1210 25. 144Ὁ 

18. 28. 146Ὁ 24. 95. 147} 15. 
σωματικαὶ ἀπολαύσεις 1488 δ. 

ἡδοναί 1040 ὅ 5ᾳ. 111} 98, 
1185 1, 1490 26. 1615 19 56. 
Ὁ 86. 168» 88 5ᾳ. 1648 8. 10, 
26. 29.. 168Ρ 17. λῦπαι 1608 
34, σωματικὰ ἀγαϑά 1648 16. 
ἔργα 101Ρ 88. ἡδέα 1838 ὅ. 
πάϑη 1180 9. ποιοῦντα ἧδο- 
νήν 1470 28 5αᾳ. 

σωφρονεῖν 1120 26. 
σωφρονικός 144 ὅ. 
σωφροσύνη, σώφρων 102» 27. 

1085 ὅ 5ᾳᾳ. "19. 1045 19 5. 
838 βαα. ἢ ὅ 53αα. 106 7 5646. 
1010 ὅ Βαᾷ. 108. 20. 1098 
8844. 1170 98-- 119} 18, 199Ὁ 
21 53ᾳ. 1469 14, 1470 28 1485 
ὃ. 14. Ρ]12, 1495 22. 80 86ᾳ. 
1605 11. 28. 1613 19, 81, 84. 
1625 1. Ὁ 15, 1685 27. 84 8. 
168Ρ96. 1720 10. 177581. 1185 
88. Ὁ 1. τηοἀθβέυβ 128 ὅ. 
12ὅὉ 18. -- σωφρόνως 108 
80. 1195 12. Ὁ 33. 

τάξει ορρ. φύσει 185 10. 
ταπεινὸς 1240 22. 1988 1, 
τε γάρ οἰθηΐμῃη 1613 18, 1038 

29. 1775. 21]. 
. τεκνοποιία 1028 19. 21. 
τέλειος ν. ἀρετή. βέος. 
τελειοῦν (τελεοῦν) 1088 3ὅ. 154Ὁ 

1. 1145 15. 18. Ὁ 98. 81. 1708 
16. 21. 28, 28. 80. 1765 27. 
181} 10. 

τελέωσις 1088 12. 
τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου 9δὉ 

28 βαᾳ. ἐπιγινόμενον 1140 
88. τελῶν διαφορά 943 8 5αα. 
915 96 56. 

τέρπειν 1288 27, 1020 16, 1785 
Ἐκ 5 ὧν ἐν χεδὸι αὶ δ 

18 
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τέρψις 1048 19. 
τετράγωνος 100» 21. 
τευχτικός 1420 22. 
τεχνάξειν 1408 11. 
τέχνη τί ἐστι 1408 1-- -98, καὶ 

τύχη 1005 20 --94, 1088 21 546. 
1408 18. καὶ πρᾶξις 9451.7. 
978 10, καὶ ἀρετή 1088 29 586. 
Ῥθ5ᾳα. 10639.18 866. 36 8646. 
1000 14 54αα. ἀρετή τέχνης 
140 29. 1418 12. πᾶν ἀγα- 
ϑὸν τέχνης ἔργον 102 19, 
οὐδεμιᾶς ἐνεργείας τέχνη 
ἀλλὰ τῆς δυνάμεως 1538 20, 
ΒΥΒΟΙ. ἐπιστημη, μέϑοδος, 
παραγγελία 948 1, 1. 1043 1. 
ΟΡΡ. φύσις 99 28. 1088 82. 
106» 14 8α. 1705 94, 

τεχνικός καὶ ϑεωρητικός 1800 
20 Βα. 

τεχνίτης 915 1. Ὁ 20, 1015 6. 
1060 18, 1015 84. 1670 84. 

τητᾶσϑαι 99" 2. 
τὸ τί καὶ τὸ πρός τι 908 90 5α. 

24, τί ην εἶναι 1018.0. 
τίλαις 1480 28. 
τιμὴ μέγιστον τῶν ἐκτὸς ἀγα- 
ϑῶν 1280 20 Βα. καὶ κέρδος 
γν. κέρδος. καὶ γέρας 184} 7, 
πατρικὴ καὶ μητρική 105 
20 Βα. 

τίμημα 1605 38. ἢ 19. 
τίμιον ορρὈ. ἐπαινετόν 1010 10 

864ᾷα. οἷ. 1225. 19, 
τιμιότης 1183 1. 
τιμοκρατικὴ πολιτεία, τιμοκρα- 

τία 1008 88 54α. ἢ 16 566. 
1018 298. κοινωνία 1018 8 5αα. 

τιμωρητικός 1205 2. 
τιμωρία 1205 22... 28. 1878 1, 

1498 81. 
τοῖχος, τοιχωρυχεῖν 1888 2ὅ.86. 
τοκιστῆς 1210 84, 
τραγηματίξειν 118" 12, 
τραγῳδία 1018 88. 

τρίγλυφος 1148 20. 
τρίγωνον 140Ρ 14, 1425 29. 
τριηραρχεῖν 1920 28, τριήραρ- 

χος 1225 98 
τροπή 1125 95. 
τροφή 5γη. παιδεία 1808 1. 20, 
τροχίξεσϑαι 1580 19. 
τρυφᾶν, τρυφή 1465 8ὅ. 160Ὁ 

2 85 ᾿ ᾳ. 
Τρῶες 1168 96. 
Τυδείδης 1108 20. 
τύπῳ 945 2ὅ. ἡ 20. 1015 21. 

10453.1, 107} 14. 1188.13. 114} 
21. 1110 22. 1100 81, ἐν τύπῳ 
1295. 11, 

τυραννικὴ κοινωνέα 1600} 38 566. 
τυραννίς 1600 1586αᾳ. 1615.32. Ρ0, 
τύραννος 1108 δ. 120 2ὅ. 1295 

ὅ. 1840 1, 8, 160} 3 5αᾳ. 1160Ὁ 
18. 

τύχη ν. Πρίαμος. τέχνη. φύσις. 
ἀπὸ τύχης 1068 38. 

ὑβρίζειν 129». 92. 1490 20. 31. 
ὑβριστής 1345 29, 
ὕλη 1100 38. ὕλη ὑποκειμένη 
θά 19. 988 27 84. 1048 8, 
τῶν πρακτῶν 1381" 19. 

ὑπάλλαγμα 1885 29, 
ὑπανάστασις 1088 98. 
ὑπεραποϑνήσκειν 1098 20. 2ὅ. 
ὑπερόπτης 1245 20. 29. 
ὑπήκοος 1028 10. 
ὑπηρεσία 1Ὅ85 11. 
ὑπηρετεῖν 1240 18. 1690. 1040 

Φ2ὅ. 
ὕπνος 102} 4. 6. 8. 
ὑπόγυιος 1108 84. 
ὑποδοχαὶ ξένων 1285 8. 
ὑποξύγιος 1808 12. 
ὑπόϑεσις 1280 29 85ᾳ. 188" 21. 

1618 17. 
ὑποκρίνεσϑαι 1418 28, 
ὑπόκρισις 1188 8. 
ὑποκριτής 1110 24. 148} 8. 
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ὑπολαμβάνειν 95 19. Ὁ 81. 908 
8. 910 ὅ. 1000 2, 188δὉ 18, 
1450 2, 25. 86. 1465 98. 1418 
28. 1480 11. 16» 8ὅ. 1668} 8, 
1065 11. ῬΑ, 1780 9. 18. 1198 
14, 22. 

ὑπόληψις 1890 17 (οὗ δόξα). 
1400 18.831. 1492} 58. 146" 80. 
1460 98. 1410 4. 

ὑπόλοιπος (2) 102" 88. 
ὑπόνοια 1285 24. 
ὑποτυποῦν 988 91. 
ὑπουργία 1648 84. 
ὑποφαίνεσϑαι 96} 9. 
ὑφηγημένος τρόπος 1088 8 5α. 

Φάλαρις 1480 34, 1498 18. 
φανερόμισος, φανερόφιλος 1234Ὁ 

26 5α. 
φαντασία 1145 82 566. 1410 ὅ, 

1498 82, 1600 98. 
φάντασμα 1029" 10. 
φαρμακεία 1815 6. 
φαρμακεύειν 1818 26. 
φάρυγξ γεράνου 1188 82 58. 
φάσις 142} 18 Βα. (οἵ. διάνοια, 

δόξα, ξήτησις). φάσεις ἀν- 
απόδεικτοι 148} 12. 

φαυλότης 1078 10. 1608 ὅ. 118" 
2ὅ. --- παρέκβασις 160} 10. 

Φειδίας 1415 10. 
φειδωλός 1210 22. 
φεύγειν γ. αἵρεῖσϑαι. 
ἢ φυγεῖν 1135 ὅ. 

φευκτός 1118 84. 1198 28. 1488 
160. 1480 δ, 1680 2. 8. 172» 
19. 1188 10. 175} 26. οἵ, σπου- 
δαστόν. 

φϑαρτικός 140} 19, 
φϑίσις 100} 38. 
φϑονερός 108} 4, 
φϑόνος 106Ὁ 22. 1018 10. 108" 

1 8αᾳα. 1158 20. 
φιλαλήϑης 121} 4. 
φιλάνϑρωπος 1δδ8 20. 

λαβεῖν 
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φιλάρετος 998 11. 
φίλαυλος 115} 8. 
φιλαυτία, φίλαυτος 1088 38 --- 

169Ὁ 2. ν. φιλέα. 
φιληδής 1015 88. 
φίλησις 1055 5184. 1665.δ. 1610 

28 βᾶᾷᾳ. 168» 29. 166} 82 5αα. 
1610 80. 1688 19. 

φιλητικος 1110 80. 
φιλητός 106Ρ 29. 169» 18, τὰ 

φιλητά 1650 11 5αᾳ. 1515 36. 
100Ὁ 14. 166} 17. 1685 6. 18. 
1168 12. 

φιλία πάϑος 106» 22. μεσότης 
ἀρεσκείας καὶ δυσκολίας 1260 
10 --- 1918. 12, περὶ φιλίας 
1088 8--1725 16, διότι περὶ 
φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελθεῖν 
1868 8--81. ἀρετή τις ἢ μετ᾽ 
ἀρετῆς 1683 8 5α. διαμφισβη- 
τούμενα περὶ αὐτῆς 1ὔδ8 82 
-ΡῬ 16. πότερον τῶν ὁμοίων 
ἢ τῶν ἀνομοίων ἰδ 82 -- 
9. οὗ 166Ὁ 20 5α. 84 5αα. 
181Ὁ 2. 84. 86. 1680 1 566. 
28. 1690 158αα. 17 Βαα. 168 
11. τί ἐστι 1δδὉ0 271--1δθ8 δ. 
τρία τῆς ἐν ἰσότητι (108 1 
--11) φιλέας εἴδη 188} 17-- 
1665 10, διὰ τὸ ὠφέλιμον, 
τὸ ἡδύ 1868 10--Ὁ 6, τὸ ἀγα- 
ϑόν 1ὅ6Ὁ 7-- 82, ὧν ἡ τῶν 
ἀγαϑῶν τελεία φιλία, αἴ δὲ 
λοιπαὶ καϑ᾽ ὁμοιότητα μό- 
νον 166" 1-- 94. 38--151} ὅ, 
2 ---1ὅ88 86. ἐνέργεια τῆς 
φιλέας ἐν τῷ συζῆν 1510 ὅ --- 
24, οἵ, 166}᾽ 80. 171} 29 5αᾳ. 
αἵ καϑ᾽ ὑπεροχὴν φιλίαι 1680 
11---28, τὰ αὐτὰ καὶ τού- 
των ἔστι τρία εἴδη (οἴ. 1028 
ἴ 866. 84 564.), καὶ ὥσπε 
τὰ δίκαια οὐχ ὁμοίως δὲ τὸ 
κατ ἀξίαν κατ᾽ ἀναλο- 
γίαν ἴσον ἔχουσι 188} 29 --- 

18 
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1690 28, καὶ ὥσπερ τὰ δί- 
καιὰ πασὰας κοινωνίας συν- 
ἔχουσι, μάλιστα δὲ τὴν πο- 
λιτικήν 189" 9 -- 1608 30. 
αἵ πολιτικαὶ φιλίαι διαφέ- 
ρουσι κατὰ τὰ τῆς πολιτείας 
εἴδη 1608 81 ---101Ὁ0 10. φι- 
λία βασιλικὴ καὶ πατρική, 
ἀριστοκρατικὴ καὶ γαμική, 
τιμοκρατικὴ καὶ ἀδελφική, 
τυραννικὴ καὶ δεσποτική 1018 
10--ν 10. οὗ, 1600 22 5αα. 
ἄλλα τρία φιλιῶν εἴδη, φι- 
λέαι κοινωνικαί, συγγενικαί, 
ἑταιρικαί 101 11--16. εἴδη 
τῆς συγγενικῆς 161» 16 -- 
1028 538, φιλέα ἑταιρνυκή 151» 
22 ---24,͵ 1618 25, "12, 86. 
1028 10, 82. 1118 14 β5αα., 
ξενική 1508 81, 101 16. φι- 
λέαι πολιτικαί, φυλετικαΐί, 
συμπλοϊκαί, συστρατιωτῶν 
1090 26 5βαα. 1618 10 566. 
Β18, 168 88 5α. 1617» 2, 1118 
17 544. φιλέα ἀνθρώπων πρὸς 
ὅεοὺς 1028 ὅ, τὰ ἐγκλήματα 
τὰ ἐν ταῖς ἐν ἰσότητι 1025 
84-- 1088 98, καϑ΄ ὑπεροχήν 

. 1088 94- -Ὁ 97, ἀνομοιοειδέσι 
φιλίαις 108 238 -- 1640 21, 
εἴδη τῆς κατὰ τὸ ὠφέλιμον 
φιλίας, ἡ ἠϑικὴ καὶ ἡ νο- 
μική (ἐπὶ ῥητοῖς) 162" 21 -- 
82. τί ἑκάστῳ τῶν φίλων δεῖ 
ἀπονέμειν, καὶ τίνι αὐτῶν 
μάλιστα ὑπηρετητέον 164" 
22--Ἴ0ὅ8 86. πότε καὶ πῶς 
δεῖ διαλύεσθαι τὰς φιλίας 
1068 80--ἢ 86. φιλία καὶ 
φιλαυτία 1598 ὅ --- 12. 1668 
1---Ὁ 29, 1688 938 --- 1690. 2͵ 
ὁ φίλος ἄλλος (ἕτερος) αὐτός 
1008 81 58α. 1609» 6 5α. 1170} 

. 6.858. εὔνοια πῶς διαφέρει 
τῆς φιλίας καὶ τῆς φιλήσεως 

ΙΝΌΕΧ. 

16δν 82-- 1665 ὅ. 1688 Τ 564. 
1600" 80 -- 1618 21. ὁμόνοια 
καὶ φιλέα 1δδδ᾽ 24 5αᾳ. 1078 
22 --Ὁ 16, διὰ τί οἵ εὐεργέ- 
ται τοὺς εὐεργετηϑέντας μᾶλ- 
λον φιλοῦσιν ἢ οὗτοι ἐχεί- 
νους 1601} .11.--1ρ6088 217, ὁ 
εὐδαίμων δεῖται φίλων 169} 
8-- 1100 19. φίλοι τὸ μέγι- 
στον τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν 1609" 
10 (οἵ, αιαθῃ ἀρετή οὖ τιμή). 
πόσους φίλους ποιητέον 110Ὁ 
20 --1718 20, πότερον ἐν εὖ- 
τυχίαις μᾶλλον φίλων δεῖ ἢ 
ἐν δυστυχίαις 1609} 18 ---1θ. 
1118 21---Ὁ 98. αἱρετώτατον 
φίλοις τὸ συζῆν 1110 29-- 
1125 14. οἵ, 1668 27 5ᾳ. ἢ 4 Βα. 
1510 6 --24, 1088 22, φυσικὴ 
φιλία 168» 24, παιδικαὶ φι- 
λίαι 106 206, ἅπας ἄνϑρω- 
πος ἀνϑρώπῳ φίλον 1δῦὔδ 
21 5αᾳ. Ῥγϑθίθυθα νυ. ἐγκλημα- 
τική. εὐδιάλυτος. μάχαι. μέμ- 
ψεις. 

φιλιπός 1θθδ 28. 1610 14, 1088 
4, 10. 1020 29, 1678 22, δῦ. 
τὰ φιλικά 100} 80. 1688 16. 
1068 1. 1088 21 δα. 1718 
ὥ. φιλικὸν πλῆϑος 110} 81, 
φιλικῶς 1510 10. 100 26. 29, 

φίλιππος 998 9, 
φιλοδέκαιος 998 11. 
φιλοϑέωρος 998 10. 
φιλουκόδομος 1185 84. 
φιλόκαλος 9958 18. 119} 9. 
φιλοκένδυνος 124 1. 
φιλόκολαξ 1698 14, 
Φιλοχτήτης ν. Θεοδέκτης οὗ 

Σοφοκλῆς. 
φιλομαϑία 111 29. 
φιλομαϑής 118 14. 
φιλόμουσος 1108 84, 
φιλόμυϑος 1110 84, 
φιλοπάτωρ 1485 84, 

: 

ὙΘΟΥ 







ΟΠἼΝΡΕΧΣ. 

[Φιλόξενος ν. ὀψοφάγος.] 
φιλοπόνηρος 106δ᾽ 10, 
φίλος ν. φιλία. 
φιλοσοφεῖν 106Ὁ 18. 18. τὴν 

πολιτικήν 102} 1. 
φιλοσοφία 164} 8. 1713 2. ἄλλη 

96} 81. ἡ περὶ τὰ ἀνϑρώπινα 
181" 1 56. 

φιλότεκνος 1088 26. 
φιλότης 1610 86. 1690 2 586. 

1608} 8. 
φιλοτιμία, φιλότιμος 1010 24 

βΒαα. 1118 29, 125} 1 -- 28. 
1598 18. 

φιλοτοιοῦτος 998 9. 
φιλόφιλος 1δδ5 239. 1693 84. 
φιλοχρήματος 121} 1. 
φόβος 108ὅὉ 22 οὐ ν. αἰφνέδιοι. 
Φοίνισσαι (Εὐριπέδους) 1618 88. 
φορᾶς εἴδη 1145 29 566. 
φορτικός 960 10. 1940 22. 1288 

ὅ. 1718" 16. 
φρονεῖν 960 17. 1428 8. 162} 

10. 1068 19. 171} 82. 
φρόνησις 900 28. 980 24, 146Ὁ 

11 546. 1468 4 5αα. 1528 7 5αα. 
Ρ1 βα. 1688 21. 21 βαα. 1712Ὁ 
80. 1188 16 544. 1805 39. "98, 
τί ἐστι 1408 24--Ὁ 80. 1410 
8-- 1498 80, 1488 6 5Ξαᾳ. 36. 
τί χρήσιμος 1480 16--1465 11. 

φρόνιμος 9ὅ" 28. 1078 1. 1408 
95. 29. "ἢ 8. 1418 26 5α. "4. 
Ὁ 121951 11 Ὁ'51;.ὄ 1485.98᾽ 
88." 12.238. 1448 91. 86. Ὁ 839, 
1450 17. 1408 0.8. 1528 7 5αα. 
Ὁ 15, 1688 27. -- ἔλλογος 
1719.8. 

φροντίζειν 1211. 126} 16, 27. 
φυγή ον. αἵρεσις, ὄρεξις, δέ- 

ὠξις, ἐπιθυμία 104} 80 5α. 
1108 29. 1898 22. 1δ08 10. 

φυλακή γ. δαπάνη. 
φυλακτικός 9600 11, 1200 1ὅ͵ 

139} 18, 

Φ 

φυλέτης 1008 18, 1668 80. 
φυλετικαὶ φιλέαι 161} 18. 
φυσικὴ ἀρετή, ἕξις, φιλέα 1440 

8 5αᾳ. 1615 18 5ᾳ. 1680 24. 
φυσικὸν δίκαιον 184} 18 5αα. 
φυσικοὶ ἀκρατεῖς 1628 80. 
φυσικοὶ λόγοι 184" 1. 

φυσιολογοι 1419 8. 
φύσις, ἀνάγκη, τύχη, νοῦς 1125 

81 5αα. φύσει ΟΡΡ. νόμῳ 94Ὁ 
10. 1388 80. τάξει 18δ8 10. 
ἔϑει καὶ διδαχῇ 1190 30 5α. 

φυτικόν 1028 82. Ὁ 29. οἵ, ψυ- 
χῆς μόρια. 

φυτόν 910 84. φυτῶν βίος 1105 
84 5α. . 

χαλεποί, χαλεπότης 1265 260. 80. 
1803 18, 1495 6. ΡΤ. 

χαλινοποιητική 948 11. 
χαμαιλέων 1005" 6. 
χαρά 108" 22. 
χαρίεις 96518. "22. 102321. 1217 

283.81.1288156.81.1, 162010. 
Χαρίτων ἵερόν 1888 8. 
χαῦνος, χαυνότης 101 22 56. 

1928 8. 53α. 23ὅ 5α. 1268 11 566. 
χειροτέχνης 1410 29. 
χελιδών 988 18. 
χορηγεῖν 1220 22. κωμωδοῖς 1285 

28. κεχορηγημένος τοῖς ἐκτὸς 
ἀγαϑοῖς 101515. 1118 80. 1793 
11. ἡ ἐκτὸς χορηγία 1188 24. 

χρήματα τέλέγομεν 119} 20 Ξαα. 
χρηματέξεσϑαι 168" 8. 
χρηματισμός 1τὔ85 18. 
χρηματιστής 968 ὅ. 
χρηματιστική 112} 4, 
χρῆσις ταυΐδαϊ αἀδίϊο 1815 4. 

Ῥγδθύθγθῶ συ. κτῆσις. 
χρονέζεσθϑαι 1018 11, 
χρώματα καὶ σχήματα 1188 8 5α. 
χυμός 1188 28, 
χωρίξειν 9600 14. 1310 19. 184" 

11. 1440 38, 1610 11. 1698 ὅ. 
118} 8ὅ. 1188 22: 



Ἷ 
ὶ 

218 : ΙΝΘΕΧ. -- ὀΑὉὀὃὉῬΡΕΝΏΙΧ. 

χωριστόν 96} 38. 
χωρισμός 1105 20. 

ψεκτός 1088 10. 118» 29. 120» 
Π. Α7:114915.29. 91... 1585.89. 
145010.14654.,1480 6,116} 29. 

ψευδομαρτυρία 1818 7. 
ψεύστης 1210 10. 
ψηφέξεσθαι 1528 20. 
ψήφισμα 1810 29. 82. 141} 27, 

161» 16. 
ψηφισματώδης 184} 24, 
ψιμύϑιον 960 28. 
ψόγος 100» 22, 1090 81. 1108 88. 
ψυχῆς μόρια τὸ λόγον ἔχον 

(νοῦς, τὸ διανοητικόν 1665 
16 5ᾳ., νοοῦν 1608 22, κυριώ- 
τατον 108" 80 5α., ἡγούμε- 
νον 1188 6) καὶ τὸ ἄλογον 
(οὗ 168Ρ 20 5ᾳ.), τοῦ ἀλόγου 
τὸ ϑρεπτικὸν (φυτιπὸν) καὶ 
ἐπιϑυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρε- 

χτικὸν λόγου πῃ μετέχον 1028 
28- 1088 8, οἵ 988 45ᾳ. 1190. 
1456. 13808 546. 18988 5αᾳ., τοῦ 
λόγον ἔχοντος τὸ ἐπιστημο- 
νικὸν καὶ τὸ λογιστικόν 1395 
6 5α4ᾳ. οὗ 1480 1605. 1448. 
ἢ δοξαστικόν 1400 26. 144 
14. τὸ ἠϑικόν --Ξ τὸ ὀρεχτι- 
κόν 1440 16. τὸ σύνϑετον 

" τὸ τὸ ὀρεχτικόν 1770 28. 1185 
20. βέλτιον μόριον -Ξ: τὸ ἐπι- 
στημονικόν 1488 1 οὐ ζοτὺ, 8. 
1713 ὅ 8384. τὸ ἄριστον, κρά- 
τιστον, ϑειότατον, κύριον, 
νοῦς --- τὸ ἐπιστημονικόν 
1115 18 β8α)αᾳ. Ὁ 80 βΒαα. 1788 
1 βαα. οἵ, νοῦς. ὶ 

ψυχικός 98Ὁ 16. 995 8. 1010 84. 
ψυχικαὶ ἡδοναί 1110 29. 

ὠχριᾶν 128} 14. 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

Τοοὴ ΕΒ σοσθτα ΝΙΘΟΙΠΔΟΠΘΟΥΌΤα, ααἰ ἴῃ ΘΟᾶθΠ) ΟΡΘΥΘ οἷ- 
ἐδηΐαν, βυπὲ Ὦ1: 

1096 8, ὅ. ἐν τοῖς ἑπομένοις] 117718., 12- 1178, 8. 11788, 
24--Ὁ, 82 || 10998, 24. εἴπομεν] 1097}, 2 -- 10988, 17 {[ 82. 
εἴπομεν ν. π. δὰ 1098, 20 1100}, 9. εἴπομεν] 1099, 81 8αα. [} 
84. εἴπομεν} Υ. 9---11 {1102}, 26. εἴπομεν] γν. 18 5αᾳ. {|ᾷ1108}, 
81. εἰρήκαμεν) 1108, 81--Ὁ, 28 ἢ 38. ὕστερον] 11448,, 11-- 
1146, 6} 11048,.2. κατ᾽ ἀρχὰς} 1094}, 11-- 7 {ΠὉ, 18. πρό- 
τερον) ἃ, 21---Ὁ, 8 ἢ 110ὅω, 17. λέγομεν] 1108, 81--Ὁ, 2. 
[1108Ὁ, 81 54ᾳ.] οὗ 11048, 21--Ὀ, 8 1106ὰ, 10. πρότερον] 
1108, 18 5αα. }} 24. ἤδη --- εἰρήκαμεν] 11048,, 10--96 [ 1107}, 
16. ὕστερον] 1119, 19 -- 1129, 18 }} 231. ὕστερον] 1129 ἃ, 30 8αα. ἢ} 
24. λέγομεν) ν. 11---19 1109, ῳ 1. λέγομεν] ἃ, 80 58αα. {|1118 8, 
1ὅ. εἴρηται] 1111, 26 βαᾳ. || 1118, 12. ἦν] 1108 8, 81--Ῥ, 38. 
[1108 81 588.] 1106, 11--Ὁ, 18. οὗ 11048, 21--Ὁ, 8, 568 
γν. Αἀᾶδομπᾶα ἢ 1116, 2ὅ. ἐν τοῖς πρότερον] 1107}, 2 ἢ 11178, 
16. ἦν] 1116}, .11---.24 } Ὁ; 2ὅ. εἴρηται] [1104,.22---94.} 88 Βαα. 
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Ὁ, ὅ 8344. [11070, 4 834α.} 11098, 14 5αᾳ. [[|Α11918., 10. πλέκω 

11190, 27 βΒαα. ] 81. εἴρηται] ν. 1 ---19 1129, 84. ὕστερον 
1128, 19--38 Ὁ, 1. ἐν ἀρχῇ οὐ 34. εἴρηται] ὦ, 24--21 || 84. 
τοιούτοις -- 8ὅ: εἴρηται] ν. 19---28 {|{11288,.21. εἴρηται] 1129, 
80- -88 {1196}, 1. εἴρηται] 1198, 84--Ὁ, 239. [1107 Ὁ, 26] ᾿ 
ῷ. ἐν τοῖς πρώτοις] 1107, 34 56α. [{18. ἐν τοῖς πρώτοις] 1107 Ὁ, 
82 βαᾳ. ἢ 1136 8, 81. ἐν τοῖς πρότερον] 1109, 14--26 ᾿ 119718, 
10. εἴρηται] 1196, 14--16 |{ 1128}, 86. ἐν τοῖς ὕστερον] 114δ 8, 

.15- 11ὅ28, 86 [ 1129, 11. ἦν} 8, 82 βαα. |[1180}0,, 38. ὕστερον] 
81 Ὁ, θ6--29 Ἐπάδιηο ἐσ θπθπᾶδ ϑαπῦ, ἴῃ ἀθρουα 15 αἰ ϊτη!β ΕΦΕ1- 
φούστα Επαἀθυϊοσατη σαρὶδθαβ: οουΐθ αὐδ ἴῃ Νίο. 11790, 20 -- 
1181, 15 Ἰοστιηθαν ΠΟῺ 5808 Θουαρ] Θηὐ ῬΥΟΤΩἶ581 ΒΌτητηΒ τη, ΤΠ ΒΡ ῚΒ 
αα οδπὴὶ αὐδαγταπὺ ΡΟ]. 1276, 16 βΒααᾳ. 1278 Ὁ, 1 5αα. 12888, 
82 5846. 1298, 1 8ααᾳ. 1828, 88 8ααᾳ. 18888, 11 βαα. 18878, 

.8 Βαα. 11 βΒααᾳ. 18108, 12 βαα. οἵ, 1260, 18 8αα. {[ 1182, 17. 
ἣν] νυ. 14 8α. || λέγομεν) 1181, 10--14 {|Α11888, 36. πρότερον» 
γ. 19 βαα. 1184, 6. πρότερον] 11808, 8 56. ἢ 14. ἦν] ν. 80 5α. 
86} 16. ἦσαν] ν. 1 βαᾳ. { 118ὅ8, 38. πρότερον] 11118., 22 --- 24 
γ6] ροίϊυβ Ε. Ε΄, 1238, 38-- 1996 Ὁ, 117. οὗ, ἱπρυίτηῖβ 1224, 
18 βαᾳ. 1295}Ὀ, 1--10 { 11898,, 8. πρότερον] 110238, 27 58αα. ἢ 
11408, 21. εἴρηται) ν. 9 5ᾳ. [[|Ά11498,,. 34. εἴρηται] 1141, 9 --- 
10} 11448.,, 81. εἴρηται] νἱάρέαν Βοο ἰπίοσ 1149 Ὁ, 80 οὖ 81 ἴῃ 
Ἰαοῦμδ, ῬΘΥΒ5Β6, Ομ ὩΘαῸ6 γ. 8. βθαὰθ 230 8ᾳ. πϑαὰθ 24--- 36 
βδ ϊβ τοβροπάθαπὸ { 1146, 84. ὕστερον] 1148Ὀ, 19 5αα. {{88. 
πρότερον] 1108, 17--1188, 18 {{11468.,,ϑ 8. πρότερον] 1140}, 
4 5αᾳ. 30 8α. 1141, 9 βαα. 114298., 28 5αα. 11448, 239. 8α. 1144Ὁ, 
82-.-114ὅ8,.2}} 11470, 11. ἦν] δ, 10--24 [| 238. ἔϑεμεν} 11188, 
98 5αα. 1148, ὅ. λέγομεν) 1117}, 21--1118Ὁ, Τ| 26. πρότε- 
ρ0Ψ} γν. Ῥτοίθσο. ρ. ΧΥ ΠῚ. ἡ. ἘΞ || 1149}, 21. κατ᾽ ἀρχάς] 1148}, 
15 8αα. {|11ὅ0 8,11. πρότερον] 1118 8, 38 βαα. {1180 Ὁ, 239. ἐλέχϑη] 
δι, 21 8α. || 81. ἠπορήσαμεν] 11468, 81--Ὁ, 3| 1118, 38. πρό- 
τερον} 114608, 16-- 21 οὐ 21-- 81, οἵὗὨ 18 --1ὅ ἢ 11ὅ98, 8. δέ- 
δεικται) 11444., 29 -- Ὁ, 1. 1144, 80 ---11468,.06 18. ἐν τοῖς 
πρώτοις λόγοις) 1144, 28-- Ὁ, 4 {|Ρ11ὅ20', ὅ. ἔϑεμεν) 1104}, 
8. 564. γ6] ρούϊτιβ Ε.. Ε΄. 19908, 84. 1291, 89 8ᾳ. 1239, 10 
--1τ. Ὁ, 9 }} 1168}, 16. ἔμπροσθεν] αὖ νἱάοίαν, 1108 Ὁ, 80 5αα., 
51 βρυγία βυαπὺ νου 1. εἴρηται --- 16. ἔμπροσϑεν, κἷπ ρσϑ- 
παῖπϑ, ἸοοΟ ἀθρογαϊίο { 1187, 26. πολλάκις] 1166, Τ βαα. 
80 5Ξαᾳ. 11ὅ7ε, 16--88 [| 116ὅ88, 88. εἴρηται] 1166, 18 5αα. 
11ὅ18., 1--8 Ὁ, ὅ. εἴρηται] 11ὅ78, 8 53αα. 11ὅ98, 9. ἐἤηπευ) 
1105}, 81 [[Ὁ, 2ὅ. ἐν ἀρχῇ] 1166 Ὁ, 22 βαᾳ., αυδτηατπδτη πδὰ 
Ῥίδπθ οαᾶθπι [Ὁ] Ἰοραηΐαν {1161}, 11. εἴρηται] ν6] 1169 Ὁ, 81 5α. 
Ὑ6] 51 πάσῃ τϑοίθ οἱ. Εν. (νυ. Αἀάβθιᾶδ), 1109}, 29 |{{116838, 84. 
ἐν ἀρχῇ) 11ὅθ8, 6 8αα. [[1168, 12. εἴρηται] 11ὅ98., 86 ---Ὁ, 2, 
οὗ 11680, 217 βᾳ. 1162}, 4 ἢ 838. εἴρηται] ν. 12 Ἰοοίβαπθ 1δὲ οἱ- 
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ἰαθϊ5 || Α11648,, 12. εἴρηται) 1108, 21 βααᾳ. οὗ, 11ὅ78, 10 5αα., 
αὖ ῬΥΟΥβαΒ θαάθχῃ π6 101 αὐαἱᾶθηῃ ἀϊοῦα βαηῦ [| 8ὅ. εἴρηται] 1162 Ὁ, 
θ--12 ἢ 11θὅὩ, 3. εἴρηται] 1104, 80 βαα. 12. δα γαδης 1094}, 
11---97. 10984, 26 βΒαα. 1108}, 84 βΒ44ᾳ. οἵ, 1109, 14---36. 
11968, 81--, 9 ἢ», ὁ. ἐν ἀρχῇ] 11ὅ7α, 8 βαᾳ. 1168}, 4 586. 
1162, 238 5ααᾳ., αὐδιηααδηι 51 1Ή1}18, ἑωηΐα, ΠΟ ῬΘηΐίιΒ θά θυ 
μῖβ Ἰοοὶβ ἱπυθηλαηΐῃν ἢ 1108 Ὁ, 16. εἴρηται] 1160, 20 8αα. 84 8α. 
1161}, 86. 1168, 28. 1169, 3 54ᾳ. 80. ἦν οὐ 81. εἴρηται) 
1161}, 11-- 34. [ 1166, 12. εἴρηται] 11188, 82 α. [[84. ἀφεῖξ 
σϑω ἐπὶ τοῦ παρόντος] οἵ, 1108, 28---1109, 2. ᾿ Ὁ, 82. πρό- 
τερον] 116 Ὁ, 84 βαα. [1108 Ὁ, ὅ. εἴρηται] 1166, 1---84 | 1169 Ὁ, 
ῶ9, ἐν ἀρχῇ] 10988, ὅ βαα. 1ὅ 5ᾳ. Ὁ, 81 5ααᾳ. [[| 82. ἐν ἀρχῇ] 
1099, 10 5αα. [[|11106,. 16. εἴρηται] 1118, 239---88 [| 26. τοῖρ 
ἐχομένοις} 117128., 10 ---11168, 239: νἱχ οθγύαμη ἃ] πθῦ Παϊὰβ 
ἀϊββουία ι οηΐβ Ἰοσῦτα τοϑριοὶῦ ἰηὐουροϊαύου ἢ 1175}, 22. εἴρηται} 
γ. 1 β8αα. ἢ 11710ῶ, 82. τέϑεμεν) οἵ. 1094, 18 --- 22 ουπὶ 109 8, 
1ὅ 544. [τὰ προειρημένα] 1097, 22--11028, 4 [|Ά88. εἴπομεν} 
1098, 81 βαᾳ. οὗ 1096}, 81 βαᾳ. 11008, 8 5Βα. Ὁ, 38 --80. 
1102}, 8. 5αα. 1116, 2. ἐν τοῖς πρότερον] 1098, ὅ 564. [[|2ὅ. 
πολλάκι8] 11188, 82 5α. 11108,.145αᾳ. 1176, 16 βαα. οὗ, 116θ8, 
12 βᾳ.  11771ώ,. 11. πρότερον] 1116, 8 ---", 9 {[|Ά18. εἴρηται 
ν. ἡ. δὰ ἢ. 1. {{19. τοῖς πρότερον] 1098}, 17 84. 1099, 29 566: 
1102, 18 8ᾳ. 1108, 1 β8αα. 1189ω, ὁ 8βαα. 11400, 2 5Βαᾶ. 
1141, 10 βααᾳ. 21 βααᾳ. 1148}, 88 βαα. 1144, 1 βδαα. 114δ8. 
6. 8αᾳ. 1118, 160 58.αᾳ. 1114, 20 5βααᾳ. 1176}, 86 βαᾳ. 1176. 
2ὅ Ξαα. Ε΄ εἴθυ, 4. πρότερον] τΪδβὶ ἔΆ]1οΥ, 1168, 81 5864., αἱ 
λεχϑὲν 11πὰ δα υἰξίπια ἐαπύαπι γουρῶ ν. 7. εἴπερ τοῦτο μάλιστο 
ἄνθρωπος βρθοίοὐ ἢ 11808, 14. εἴρηται) 1179, 831--11808, ὅ ᾿ 
Ὁ, 22. εἴρηται) ν. 1 5α. 
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